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Partidul Muncitoresc Român 
Comitetul Regional Cluj

PROCES-VERBAL nr. 3
Încheiat în ºedinþa Biroului Regional PMR Cluj din ziua de 31 ianuarie 1959

Prezenþi: tov. Vaida Vasile, Bene Vasile, Tompa ªtefan, Moldovan Gheorghe,
Breban Iosif[1], Bucºa Remus, Kulcsar Francisc, Doboº Nicolae[2]. Participã: tov.
Dumitru Coliu, membru supleant al Biroului Politic al CC al PMR; tov. Þugui
Pavel, ºeful Secþiei ªtiinþã a CC al PMR. De asemenea, mai participã tov. Pintea ºi
Cristuþiu, secretari ai Comitetului Orãºenesc PMR Cluj, tov. Moraru, adj. Dir. Reg.
MAI, ºi tov. Hutira, comandantul Miliþiei[3].

Tov. Bene Vasile informeazã Biroul în legãturã cu desfãºurarea sãrbãtoririi zilei
de 24 ianuarie 1959:

Sesiunea Sfatului Popular s-a desfãºurat în condiþiuni foarte bune. Au fost
adunãri festive la cele 2 universitãþi, care de asemenea s-au desfãºurat foarte bine. 

În piaþã au fost mobilizate pentru 13,30 trei fanfare, pe trei scene, care au cân-
tat cântece muncitoreºti, „Hora Unirii” ºi alte cântece. Au mai fost aduse echipe cul-
turale ºi coruri de la instituþii ºi ºcoli din oraº. Toate acestea au fost organizate. S-a
stabilit sã fie mobilizaþi cca. 15.000 oameni. De fapt, au fost peste 20.000 oameni,
români, maghiari, mulþi tineri. Pe linia UTM au fost organizate 9 brigãzi de ordine,
conduse de Comitetul Orãºenesc. În fruntea acestor echipe erau activiºti ai UTM.

Programul de piaþã trebuia sã dureze între 13-15. Pe la ora 15.30 au plecat toate
fanfarele. Practic, dansurile au continuat pânã în jurul orei 18. Echipele artistice ºi
brigãzile UTM au stat pânã la orele 18.

Pe la orele 22, un grup de studenþi au mers pe la „Elena Pavel”, care au mobi-
lizat ºi pe alþi studenþi, care au venit în coloanã înspre piaþã. La orele 23 au ajuns
în piaþã. Un alt grup de la Cãminul „Racoviþã” s-a îndreptat spre Teatrul Naþional.
La ora 11.30, când a ieºit lumea de la teatru, au organizat o horã ºi 2 studenþi au
luat drapele de la o prãvãlie ºi au încercat sã atragã ºi publicul spre piaþã. În
aceastã horã au fost ºi mulþi ofiþeri de la MFA, care au ieºit de la Casa Ofiþerilor. În
jurul orei 23 au început sã danseze în piaþã. Noi am luat mãsuri de mobilizarea ac-
tiviºtilor de partid ºi am venit în piaþã. Între timp, un grup de tineri a intrat la
restaurantul „Pescãruº” ºi a obligat muzica sã cânte „Hora Unirii”, iar pe public sã
joace „Hora Unirii”. Pe la 11.30 a fost cea mai mare mobilizare.

În aceastã perioadã, grupe de studenþi s-au dus sã dea serenade la unii profe-
sori, cum este Haþieganu[4], Gavrilã (care este exclus din partid). Atât în piaþã, cât
ºi la profesori s-a cântat „Hora Unirii” ºi se accentua pe strofa a 2-a. Între timp am
fost ºi pe la cãmine. Aici era o lipsã completã de disciplinã. Studenþii intrã ºi ies
din cãmin ºi la 3-4 noaptea. În general, am constatat cã încã pe la 1-2 noaptea cam
30% lipseau din cãmine. Dupã ce am împrãºtiat grupele din piaþã, au mai apãrut
unele grupuleþe. Mulþi studenþi erau încã pe la orele 2-3 noaptea încã în parc ºi
cântau. Printre ei erau ºi elevi de ºcoalã.

A 2-a zi dimineaþa ne-am consfãtuit ce mãsuri sã luãm. Duminicã seara s-a mai
încercat o horã de cãtre o grupã de 20 muncitori de la Carbochim. Însã fiind
echipele UTM prezente, nu au reuºit sã facã nimic. Tovarãºii de la Asociaþiile
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Studenþeºti ºi UTM au fost toatã ziua de duminicã pe la cãmine pentru a vedea
care este atmosfera.

Cum se aratã de unii tovarãºi, acþiunea a pornit de la cãminul IMF de pe stra-
da Mikó. Cauzele care au provocat aceastã situaþie: se ºtia mai înainte cã au fost
încã astfel de manifestãri atât ale studenþilor de la „Bolyai”, cât ºi ale studenþilor
români cu alte ocazii. Cu toate acestea, nu am luat mãsuri de prevenire. Era bine
dacã echipele UTM-ului rãmâneau în continuare pentru a preveni asemenea încer-
cãri. Noi nu am anunþat concret pânã când poate sã dureze programul. Nu s-a sta-
bilit cât sã dureze programul.

O vinã mare o au UTM ºi Asociaþiile Studenþeºti ºi rectorii, pentru cã nu þin în
mânã situaþia de la cãminele studenþeºti. În cãmine nu existã nici un fel de agitaþie
vizualã, lozinci mobilizatoare etc. În brigãzile UTM nu au fost atraºi studenþi, ci
numai tineri muncitori. Dacã erau ºi studenþi din echipe de ordine era mult mai
bine. Realitatea este cã nu ne-am ocupat direct de studenþi în perioada aceasta. O
altã greºealã este cã duminicã noi nu am informat CC al PMR.

Tov. D. Coliu: Organizaþiile UTM au fost mobilizate sã fie în mijlocul stu-
denþilor?

Tov. Bucºa: Organizaþiile UTM au fost mobilizate la adunarea din centru, însã
seara nu.

Întrebare: S-a atras atenþia asupra grijii faþã de unele încercãri?
Tov. Bucºa: Aceasta nu. Nu au fost mobilizaþi toþi studenþii, ci numai o parte

din ei.
Întrebare: Ce sarcini au avut comuniºtii din facultãþi?
Tov. Bene: Nu s-au dat sarcini speciale acestor probleme.
Tov. Vaida: Lipsa mare a noastrã este cã noi nu am prevãzut cã serbarea va

putea fi preluatã ºi prelungitã de elemente duºmãnoase. Aici este o greºealã de
orientare a noastrã, cã am lãsat sã se accentueze prea mult partea cu strigãturi a
horei, care au aþâþat spiritele naþionaliste. Greºeala a fost cã dupã ce s-a terminat
programul, a fost lãsatã piaþa liberã, nesupravegheatã.

Tov. Þugui: Un tovarãº de la Politehnicã a spus cã aveau indicaþii ca dupã
adunarea festivã, membrii de partid sã vinã cu un grup de studenþi ºi cã vor
rãmâne în piaþã pânã la ora 6 seara. Totuºi, cum de nu a fost datã o indicaþie la
cãmine?

Tov. Coliu: Se vede cã echipele de ordine, comuniºtii, s-au speriat de ploaie
ºi au plecat acasã, iar anumite elemente care urmãreau anumite scopuri, au
rãmas.

Tov. Breban: Eu am fost pe la ora 6 în piaþã. Realitatea este cã de fapt hora nu
s-a întrerupt la 6, nu s-a întrerupt deloc. A fost numai proporþia care a fost mai
micã ºi apoi a crescut seara la ora 11. La ora 11.30 a fost iar o perioadã de scãdere,
dupã ce au fost împrãºtiaþi. Când am ajuns acasã, mi s-a telefonat din nou cã au
venit coloane de studenþi.

Tov. Coliu: Dar de ce au fost lãsate cãminele aºa libere, necontrolate? Acolo nu
au fost luate nici mãsuri de întãrirea propagandei, nici pentru ordine?

Tov. Breban: Realitatea este cã noi, la ora 6, am cedat terenul acestor elemente.
Pe la ora 9 eu am discutat cu tov. Bene, cã nu existã nici UTM-ul, nici Asociaþiile
Studenþeºti. Dacã noi am fi fost prezenþi în continuare, noi puteam foarte uºor sã
parãm aceastã acþiune a elementelor duºmãnoase. Elementul duºmãnos a încercat
sã câºtige sprijin din partea masei, încã nu au reuºit sã atragã masele. Încercãri au
fost, serenadele, încercãrile de la restaurantul „Pescãruº”, care aveau un caracter
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pur ºovin. Grupul care acþiona era de vreo 20-25 studenþi, care nu au reuºit însã
sã atragã masele de partea lor. Când a ieºit de la operã publicul, o parte au venit în
piaþã, au jucat 2-3 dansuri ºi apoi au plecat spre casã, rãmânând numai studenþii.
Noi aveam forþe pentru a interveni, însã noi nu am vrut sã intervenim, deoarece
nu era cazul.

Noi cunoaºtem sentimentul naþionalist, care mai domneºte la Cluj, deºi
cunoaºtem ºi caracterul zilei de 24 ianuarie ºi trebuia sã ne gândim la mãsuri or-
ganizatorice mai serioase, ca lucrurile sã se desfãºoare aºa cum vrem noi. Însã 
n-au fost luate mãsurile necesare, ºi trebuie sã accentuez cã nu este primul caz. A
lipsit complet UTM-ul, Asociaþia. Noi am gãsit chiar utemiºti cu munci de rãspun-
dere care fãceau mai mare agitaþie. Pe unii din ei a trebuit sã-i ducem la miliþie ca
sã-i lãmurim. Unii din aceºti utemiºti sunt chiar foarte obraznici. Asemenea mani-
festãri au avut ºi unii ofiþeri, cum a fost un lt. major, doi maiori care fãceau gãlãgie
ºi când li s-a atras atenþia au început sã protesteze. La studenþi, în fruntea agitaþiei
se gãseau anii superiori, în special medicina ºi politehnica. Cei de la medicinã au
desfãºurat acþiunea organizatoricã. Foarte puþini au fost din anii mici.

Nouã nu ne-a parvenit nimic din care sã reiasã cã ar fi pregãtitã o asemenea
acþiune. Din datele ce le avem, organizarea s-a fãcut în 24 ianuarie 1959. În frun-
tea organizatorilor au fost studenþii. De asemenea, cum a spus tov. Bene, erau
foarte mulþi elevi din clasele 9-10-11 ºi chiar elevi din cãmine. Erau foarte mulþi
ucenici.

Ceea ce era ºi firesc, tovarãºii maghiari nu erau nici pe stradã ºi nici la horã.
Cu toate aceste pãrþi negative, ceea ce am remarcat a fost cã masa mare nu s-a lãsat
antrenatã în acþiuni huliganice. A reieºit cã sentimentul naþionalist este destul de
puternic ºi studenþii sunt factori primordiali ai acestei agitaþii naþionaliste. Însã
marea masã a studenþilor nu s-a lãsat antrenatã.

Sunt anumite discuþii, în rândul naþionalitãþii maghiare, cã vor încerca sã facã
la fel la 15 martie.

Tov. Cristuþiu: Pe linie de partid au fost luate unele mãsuri, de asemenea ºi pe
linia UTM. Noi am luat mãsuri de a-i da un caracter de sãrbãtoare naþionalã. Noi
am stat de vorbã cu comitetele de partid de la universitãþi, de a veni studenþii ºi
elevii în costume naþionale române ºi maghiare, care sã danseze împreunã. Noi am
atras atenþia secretarilor comitetelor de partid asupra pericolului manifestãrilor
naþionaliste.

Realitatea este cã la „V. Babeº” la adunarea festivã nici nu au participat prea
mulþi studenþi. De la început adunarea festivã s-a desfãºurat în foarte bune
condiþii. Cuvântãrile au fost subliniate cu aplauze, iar programul cultural a fost
bine întocmit. La sfârºit s-a spus studenþilor cã la 13.20 va fi în Piaþa Libertãþii un
program artistic. Au plecat cca. 300 oameni, cadre didactice ºi studenþi care au fost
în piaþã. Pe la ora 13 s-a comunicat prin radioamplificare programul serbãrii. În
piaþã am controlat cã existã brigãzi UTM de ordine. Serbarea s-a desfãºurat în
condiþii foarte bune. La ora 15, fanfarele ºi echipele de dansuri au fost îndrumate
sã plece acasã. Dupã ora 15 a început sã plouã, astfel cã pe la ora 18 nu s-a mai
jucat hora unirii.

Când am ieºit de la teatru, am vãzut un grup de studenþi adunaþi în faþa teatru-
lui ºi între ei un student cu drapelul trei culori. Când au observat cã iese lumea de
la teatru s-au încolonat. Un student a luat un drapel sovietic ºi apoi un altul încã
un drapel trei culori. Noi am venit pânã în Piaþa Libertãþii, însã cei de la teatru nu
s-au încadrat în coloanã.
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La cercetãrile ce le-am fãcut ulterior, am cãutat sã cercetãm de unde au pornit
toate acestea. La cãmine, în controalele fãcute, lipseau cam 2-3 din fiecare dormi-
tor. Pe la ora 1-2, majoritatea studenþilor erau în cãmin. În jurul orei 10, la cãmi-
nul „Coºbuc”, un grup de studenþi au venit la cãmin ºi au mobilizat pe studenþii
de la Politehnicã. Marea majoritate a studenþilor nu au rãspuns la provocãrile fã-
cute de unii studenþi. Au plecat mulþi de la Construcþii, deoarece aici existã ºi o
bazã politehnicã pentru asemenea manifestãri. Eu sunt de acord cu concluziile fã-
cute de tov. Bene ºi este o lipsã gravã a noastrã.

Tov. Breban: Spune, te rog, ce ai fãcut vãzând situaþia când ai ieºit de la teatru.
Tov. Cristuþiu: Ceea ce am propus tov. Barbu[5], a fost sã se ia mãsuri de a mo-

biliza conducerea universitãþilor sã vinã în piaþã.
Tov. Vaida: Nu þi-ai dat seama dupã masã cã trebuie luate mãsuri?
Tov. Coliu: Dar de ce þi-a trebuit concluzia aceasta cã bine cã a dat Dumnezeu

ploaia ºi ne-a salvat. Pe d-ta nu te-a pus pe gânduri acest lucru. Omul probabil a
simþit cã nu este ceva în regulã.

Tov. Þugui: Dacã d-ta ai vãzut cã oamenii insistã sã continue cu hora, de ce nu
þi-ai pus problema cã de ce stau oamenii aici, cine îi organizeazã? Nu þi-ai pus în-
trebarea de ce continuã serbarea? D-ta ai spus cã s-au dat indicaþii secretarilor de
partid. S-au primit indicaþii precise ºi de la Minister cã studenþii vor participa la
manifestãrile publice numai la cererea organelor de partid.

Tov. Cristuþiu: N-au venit alþi oameni, decât cei care au fost invitaþi.
Tov. ...: Primele articole politice legate de centenar apar abia la 21 ianuarie.

Presa regionalã n-a reprodus articolul redacþional din „Scânteia”.
Tov. D. Coliu: Acesta trebuia reprodus, deoarece era directiva cum trebuia pri-

vitã aceastã serbare.
Tov. ...: În general, articolele sunt juste, însã lipsesc anumite chestiuni din articole.

Nu se atrage în nici unul atenþia asupra necesitãþii vigilenþei revoluþionare. Articolele
se ocupã foarte mult cu partea istoricã a problemei, dar scapã din vedere cã unirea a
fost folositã mai târziu ºi în alte scopuri de ideologii ºi teoreticienii burghezi, mai ales
dupã 1919. Articolele nu se referã la sarcinile organizaþiilor de partid, aceasta pentru
cã articolele au fost scrise în mare parte de istorici ºi nu de cadre de partid.

Ar fi putut fi accentuatã mai mult problema frãþiei dintre naþionalitãþile con-
locuitoare. În programul publicat în 23 ianuarie sunt prevãzute numai cântece pa-
triotice ºi populare, nu sunt cântece muncitoreºti. Planul de muncã al Comitetului
Orãºenesc de Partid este în general bun, dar are cam aceleaºi lipsuri ca ºi articolele.
În plan nu este prevãzutã instruirea grupurilor pentru menþinerea ordinei. Pe scurt,
nici în plan nu se oglindesc anumite probleme specifice referitoare la studenþi.

Maior Moraru: Dupã masã, când a început sã ningã, noi am luat unele mãsuri,
deoarece ne-am ocupat de aspectul care putea sã-l ia serbarea. Am trimis câþiva ofiþeri
civili, care ne-au raportat cã situaþia se îngroaºã. Unele elemente suspecte ajunseserã
dirijorii horelor din piaþã. Ne-am convins ºi noi practic de acest lucru. Pentru noi este
clar cã unele elemente duºmãnoase au încercat sã foloseascã acest lucru. Astfel este
iniþiatorul acþiunii de la „Pescãruº”, care a fost ºi cu luarea steagului la teatru, un stu-
dent de la Facultatea de drept. Tot din aceºtia, câþiva au mers la 4 cãmine ºi au scos
studenþii la teatru. Clar este cã ei au încercat sã dea un aspect de demonstraþie.

În dimineaþa zilei de 24 ianuarie, 4 studenþi au luat iniþiativa de a sãrbãtori
„cum se cuvine” acest eveniment. Acest grup a mai antrenat câþiva studenþi ºi au
mers la profesori acasã. Haþieganu în câteva cuvinte le-a spus despre RPR, despre
clasa muncitoare. Unele elemente din grup l-au înjurat ºi au zis cã s-a ramolit. În
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timp ce la Pamfil, care le-a vorbit de „steaua româneascã”, au fãcut manifestaþii.
Sunt ºi alte aspecte care dovedesc intenþia elementelor duºmãnoase. Noi nu am în-
vãþat suficient din experienþa ce o avem în Cluj cu studenþii. Noi am avut multe
asemenea manifestãri în trecut, dar nu am luat mãsuri sã stãpânim situaþia.

Tov. D. Coliu: Noi subapreciem forþele duºmanilor de clasã.
Maior Moraru: Reacþia elementelor naþionaliste maghiare este destul de rea.

Astfel, unii spun cã a fost o îngãduinþã a guvernului în favoarea spiritului naþiona-
list ºovin român. Ei întreþin aceastã atmosferã.

Tov. Þugui: Hotãrârea partidului ºi guvernului a fost foarte clarã. La Bucureºti
a fost o sãrbãtoare foarte mare, a durat pânã la 8.30 seara, la Iaºi, Timiºoara au fost
foarte mari serbãri de mase. Ceea ce caracteriza toate aceste serbãri, se vede cã
atâta timp cât organele de partid au vegheat ºi au condus serbarea, ea s-a desfãºurat
în bune condiþii. În celelalte oraºe lucrurile s-au desfãºurat bine. Tovarãºii tre-
buiau sã controleze mai amãnunþit pe tov. Barbu asupra mãsurilor ce s-au luat.
Socotesc cã este o lipsã foarte serioasã a tov. de la Comitetul Orãºenesc, cã nu au
luat mãsurile cele mai temeinice îndeosebi cu studenþimea.

Din cele ce a spus tov. Cristuþiu reiese cã nici dupã masã, deºi au vãzut cã lu-
crurile nu merg cam bine, nu s-au luat mãsuri. Lipsuri serioase sunt la organizaþi-
ile de partid ºi UTM de la cãminele studenþeºti ºi din institutele de învãþãmânt
superior, care nu au luat mãsuri când au vãzut aceste manifestãri. Se vede cã munca
acestor organizaþii este foarte slabã. Biroul Regional a analizat situaþia UTM, cã în
aceastã împrejurare Comitetul Orãºenesc UTM s-a dovedit foarte slab. La Iaºi,
brigãzile UTM au stat pânã noaptea târziu la cãmine. Trebuie trase la rãspundere ºi
conducerile institutelor, care nu simt rãspunderea faþã de aceste lipsuri.

Este clar cã elementele naþionaliste româneºti au cãutat sã foloseascã aici ºi au
încercat sã-ºi facã serbarea lor. Aceasta a fost o manifestare crasã a naþionalismu-
lui românesc. Elementele reacþionare cautã sã facã aprecieri ºi atrag dupã sine o
stimulare a naþionalismului maghiar. De la teatru, coloanele au mers spre piaþã
scandând lozinci: „Trãiascã PMR”, „Trãiascã RPR”, „Trãiascã Uniunea Sovieticã”.
Este foarte nejust cã noi am aflat aºa de târziu.

Tov. D. Coliu: Nu ºtiu ce v-a împiedicat sã comunicaþi mai repede CC al PMR. 
Tov. Vaida: În legãturã cu felul cum s-a pregãtit aceastã zi, noi am pregãtit în

anumite condiþii, am avut ºi conferinþa de partid. Noi am întocmit un plan pe baza
Hotãrârii CC al PMR. Noi am discutat aceastã problemã în secretariat, dacã sunt
luate toate mãsurile.

Cred cã aici a intervenit greºeala cã înainte de 24.I. eu am pus întrebarea cum
se desfãºoarã serbarea, dacã nu a intervenit ceva nou? Ni s-a spus de tov. Barbu cã
în 24.I.1959 nu avem altceva decât sesiunea Sfatului. Cred cã aici este o greºealã.
Atunci probabil cã la noi se dã o importanþã mai micã, am spus. Mi s-a spus cã se
va lansa în piaþã ºi deputaþii Sfaturilor Populare vor dansa în piaþã. A fost discuþie
ºi asupra prezidiului cã tov. Bene n-ar putea fi în prezidiu pentru cã nu este depu-
tat. Noi am pregãtit în amãnunt aceastã problemã cum sã se desfãºoare. Noi n-am
sesizat problema cã duºmanul poate prelua aceasta ºi am considerat cã totul va
merge în regulã. Noi ne-am mãrginit numai la program. Este o vinã foarte mare a
noastrã cã noi nu am publicat articolul redacþional din „Scânteia”.

Pãrerea mea este cã dupã toate necazurile ce le-am avut, Comitetul Orãºenesc
nu se simte destul de responsabil de ceea ce se petrece în oraº. Dvs. nici plan nu
v-aþi fãcut. Cine trebuie sã organizeze mobilizarea, agitaþia, disciplina? Aici era o
problemã de organizare, de muncã de partid. Dar se vede cã biroul orãºenesc nu
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simte încã rãspunderea. UTM face acelaºi lucru, comitetele de partid de la uni-
versitãþi au fost lipsã complet.

Tov. Pintea, ar fi trebuit sã iei cuvântul, mai ales cã ai fost în comisia de orga-
nizare sã rãspunzi de problemele organizatorice. De ce nu vã ocupaþi tovarãºi de
la UTM de tineret? 

O greºealã s-a întâmplat ºi la ora când s-a terminat serbarea. Noi ºtim cã aici în
piaþã se adunã dupã masã diferiþi oameni. Tov. Cristuþiu ºi tov. Moraru, ca membri
ai Biroului, nu au luat mãsuri, chiar atunci când au vãzut cã situaþia nu este aºa cum
ar trebui. Tov. Moraru trebuia sã sesizeze organele de partid ºi UTM ca sã ia mãsuri.

Trebuie sã vedem orientarea noastrã politicã ºi mãsurile ce ar trebui sã le luãm.
Realitatea este cã duºmanul a muncit dupã masã ºi noi ne-am dus ºi ne-am culcat
pentru cã ploua. Adevãrul este cã ei au venit ºi au scos o masã de oameni destul
de mare în stradã. Tov. Cristuþiu zice cã a vãzut „ceva”, dar atunci de ce nu a luat
mãsuri? Dinainte nu s-a pus aceastã problemã, iar atunci când s-a vãzut care este
situaþia, nici atunci nu s-au luat mãsuri. Eu am pus problema disciplinei la cãmine
în faþa rectorilor, însã nu am mai urmãrit ce mãsuri s-au luat.

Cred cã trebuie pus capãt unei astfel de situaþii. Noi trebuie sã ne orientãm mai
bine. Tovarãºii de la Comitetul Orãºenesc trebuie sã-ºi însuºeascã aceste lipsuri.
Comitetul Orãºenesc trebuia sã-ºi facã din aceasta o problemã principalã. Sunt de
acord cã a fost o manifestare ºovinã, naþionalistã ºi care într-o mãsurã oarecare a
ºi reuºit. Noi trebuie sã luãm o serie de mãsuri împotriva iniþiatorilor acestor ac-
þiuni. Cred cã împotriva acelor elemente naþionalist-ºovine ar trebui sã se ia mã-
suri, deoarece n-au ce cãuta nici în UTM ºi nici la facultãþi. Trebuie sã vedem pe
fiecare în parte. Statul le plãteºte burse serioase, la asemenea elemente, care apoi
sã facã provocãri.

Noi vom sta de vorbã ºi cu generalul Vasiliu în legãturã cu acei ofiþeri. Noi
promitem, tov. Coliu, cã vom lua mãsurile necesare. Noi trebuie sã fim conºtienþi
de rãspunderea ce o avem. Noi nu putem sã aºteptãm de nicãieri ajutor, trebuie sã
luãm noi mãsuri, mai ales aici în Cluj, unde situaþia este mai gingaºã.

În legãturã cu informarea, tovarãºii încã atunci noaptea au luat mãsuri.
Duminicã dimineaþa din nou au luat unele mãsuri. Tovarãºii Bucºa, Barbu ºi
Moldovan n-au cunoscut cã imediat se iau mãsuri.

Tov. D. Coliu: Asupra rezultatelor sãrbãtoririi centenarului nu vreau sã vã
vorbesc. Este cunoscut cã partidul nostru a fãcut just cã a luat aceastã hotãrâre.
Prin aceasta noi am preluat din mâna burgheziei arma lor pe care tot timpul au 
mânuit-o, de a da caracterul cã acest eveniment a fost opera burgheziei. Noi, prin
sãrbãtorirea actului, am obþinut un mare succes, am dat o loviturã puternicã rãmã-
ºiþelor burgheziei, le-am demascat prin însãºi documentele actului Unirii. Poporul
a îmbrãþiºat cu cãldurã acest act ºi ºi-a exprimat încã o datã încrederea faþã de par-
tidul nostru. Acest act a avut ºi semnificaþia de a uni întreg poporul într-o familie
mare, unitã. Aºa cum s-au desfãºurat lucrurile în toatã þara dovedeºte cã partidul
a stãpânit, a avut influenþã asupra maselor.

Munca depusã de Comitetul Regional de partid Cluj, inclusiv în ziua de 24 ianu-
arie, munca cultural-educativã desfãºuratã în toatã regiunea a avut efectul cã marea
masã a manifestat pentru partid, reprezentând unitatea frãþeascã între popoarele
conlocuitoare. Este de neînþeles ºi trebuie sã vã reproºãm foarte serios, cum de nu a
fost tradus articolul redacþional din „Scânteia”? Cum putem califica treaba aceasta?
Subaprecierea importanþei acestui material? Ce efect pozitiv ar fi avut în plus dacã
materialul ar fi fost reprodus în presa localã, ar fi fost cunoscut de populaþia românã
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ºi maghiarã? Este o lipsã foarte serioasã, ºi acest lucru n-a fost sesizat nici de secþia
de propagandã. Acest lucru este un minus pentru munca politicã desfãºuratã. 

În legãturã cu cele întâmplate dupã ora 18 ºi de ce s-au întâmplat. Vreau sã
spun aici pãrerea conducerii partidului. Biroul Politic a fãcut o apreciere a acestei
situaþii numai pe baza unor materiale primite. Care sunt cauzele, mai ales cã noi
avem o organizaþie de partid puternicã, cu experienþã, cu experienþã în asemenea
probleme de manifestãri naþionaliste ºi ºovine.

Tovarãºii din Biroul Politic au fost de pãrere cã Comitetul Regional de partid nu
a apreciat just ºi n-a luat toate mãsurile politico-organizatorice pentru a preveni
orice manifestare, oricât de micã, de naturã naþionalist-ºovinã ºi a subapreciat
oarecum intenþiile ºi posibilitãþile duºmanului, cã tocmai în ziua de 24 ianuarie ei
vor încerca cu orice preþ sã se manifeste, sã-ºi arate prezenþa, sã sublinieze cã
naþionalismul încã existã. S-a apreciat cã a existat o subestimare a forþelor ºi posi-
bilitãþilor duºmanului. Nu s-a cunoscut în suficientã mãsurã în rândul unor anu-
mite categorii, ce stare de spirit mocneºte ºi care sunt formele prin care ei vor
încerca sã se manifeste.

Nu s-au întâmplat lucruri deosebit de grave, reacþiunea nu a reuºit sã-i dea ser-
bãrii un caracter duºmãnos. Ar fi însã o mare greºealã de a subaprecia, de a nu
scoate în evidenþã lipsurile noastre serioase. Fãrã a exagera, noi trebuie sã scoatem
în evidenþã cã au existat lipsuri serioase, mai ales în a 2-a jumãtate a zilei. Serbarea
s-a desfãºurat în condiþii bune înainte de masã, autoliniºtindu-ne de acest succes
am crezut cã toþi vor merge acasã. Însã nu a fost aºa. Duºmanul mic la numãr,
bazându-ºi activitatea pe studenþi, a tatonat terenul tot timpul ºi dacã a vãzut cã
merge, el a vrut sã preia aceastã acþiune în interesul lui, sã-i dea o manifestare mai
ºovinã. Ei au stimulat cu lozinci, mobilizând tineretul pentru ca mai târziu sã-i dea
un caracter mai pronunþat naþionalist. Cum a fost cazul grupului care a intrat în
restaurante, sau a celorlalþi care au mers pe la profesori.

Dupã mine, este o slãbiciune foarte serioasã în ce priveºte mãsurile organiza-
torice. N-au fost prevãzute toate ce se vor întâmpla pânã la sfârºitul manifestaþiei.
Încheiem programul, dar nu putem interzice publicului sã fie pe stradã. Trebuia sã
luãm mãsuri în primul rând prin org. de partid ºi UTM. În cãmine, mai ales în ce
priveºte UTM-ul, nu au fost luate mãsuri. Trebuiau sã fie echipe de ordine la
cãmine, care sã asigure ordinea la cãmine. Tineretul a fost complet lipsit de orien-
tare. Echipele de ordine au fost doar în piaþã ºi numai cât a durat programul.
Aceastã lipsã trebuie foarte serios analizatã, pentru cã altfel nu vom putea lua în
continuare mãsurile organizatorice necesare.

Foarte serioase lipsuri are ºi Comitetul Orãºenesc de partid, care trebuia sã aibã
pânã în ultimul moment forþe serioase care sã intervinã imediat faþã de cei care au
început sã aibã ieºiri ºovine-naþionaliste.

Vreau sã revin asupra faptului cã raportul, pe lângã cã a venit târziu, totuºi nu
oglindeºte adevãrata stare de lucruri ºi ceea ce s-a discutat astãzi. Materialul este al
Comitetului Regional, însã nu existã o apreciere a Comitetului Regional dacã a fost
sau nu o încercare a elementelor duºmãnoase, o apreciere a lipsurilor care au existat.
Astãzi, problema s-a pus cu totul altfel, dar bine ar fi fost sã se analizeze imediat aces-
te probleme. Nici Comitetul Regional de partid nu ºi-a dat seama de amploarea care
putea sã o ia aceastã manifestare. Îi revine sarcina Biroului Regional sã facã o analizã
temeinicã asupra muncii UTM-ului, a Comitetului Orãºenesc de partid.

Fãrã a da amploare acestei probleme, trebuie luate mãsuri de identificare a
autorilor morali care au stat în spatele acestor acþiuni. Elementele care au stat în
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fruntea acþiunii sã fie luate ºi întrebate din iniþiativa cui ºi cu ce scop s-au pro-
dus aceste lucruri. Trebuie luate mãsuri serioase, pânã la capãt, de a identifica
elementele turbulente ºi a descoperi cine sunt în spatele lor. Toatã aceastã treabã
trebuie fãcutã cu foarte mare grijã. Sã nu confundãm masa de studenþi cu ele-
mentele duºmãnoase. Pe mãsurã ce vor fi descoperiþi acolo, la faþa locului, în
anul respectiv, sã fie demascaþi. Sã nu fie fãcutã o problemã mare, de prelucrãri
pe facultãþi.

În legãturã cu înarmarea unor cadre de conducere de la facultãþi, sã vadã lip-
surile lor în cãmine ºi facultãþi, cu aceºti tov. trebuie sã stãm de vorbã. Cu secre-
tarii Comitetelor de Partid trebuie de asemenea sã stãm neapãrat de vorbã, sã le
arãtãm care au fost lipsurile ºi ce concluzii trebuie trase. Indicaþia Biroului Politic
a fost cã, analizând aceste lipsuri, noi trebuie sã stãm de vorbã cu aparatul
Comitetului Orãºenesc ºi Regional de partid asupra acestor lipsuri. În continuare,
pe linia org. de partid din universitãþi, trebuie luate o serie de mãsuri organiza-
torice pentru îmbunãtãþirea muncii acestor organizaþii de partid. Trebuie vãzut
acelaºi lucru cu ºcolile medii. Cum s-a întâmplat ca un numãr atât de mare de
elevi sã fie la ora aceea în piaþã.

În ceea ce priveºte presa, trebuie continuatã publicarea unor materiale cu acþiuni
privind munca desfãºuratã de români, maghiari ºi de alte naþionalitãþi, materiale
care sã fie strâns legate de ideea frãþiei naþionalitãþilor conlocuitoare, subliniind cã
manifestãrile naþionaliste sunt de-a dreptul duºmãnoase. Sã aparã materiale ºi cu
studenþimea, în care sã sublinieze frãþia dintre poporul român ºi maghiar.

Aº vrea sã subliniez problema întãririi vigilenþei în toate domeniile.
Organizaþiile de partid trebuie sã fie înarmate faþã de manifestãrile ºi comentariile
naþionaliste, care existã în prezent.

În legãturã cu cadrele didactice, cu foarte mare atenþie trebuie vãzutã. Dacã
reiese cã în spatele lor au stat anumite cadre didactice, nu trebuie ezitat. Cel mai
bun argument faþã de elementele duºmãnoase este de a simþi forþa noastrã.
Comitetul Regional de partid trebuie sã pregãteascã un material de analizã, pe care
sã-l trimitã Comitetului Central al PMR, în care sã se arate ºi mai bine lucrurile.
Dacã de la început ºi pânã la sfârºit ar fi fost mobilizate org. de partid, serbarea ar
fi avut net caracter de demonstraþie patrioticã, de frãþie a naþionalitãþilor con-
locuitoare. Dacã noi am fi avut mobilizaþi oamenii, de la început pânã la sfârºit, nu
s-ar fi întâmplat aceste lucruri. Tov. Gheorghiu[-Dej] personal a spus cã nu este în-
tâmplãtor. Noi nici nu ne-am gândit cã nu vor încerca, dar au profitat de anumite
lipsuri asupra cãrora trebuie atrasã foarte serios atenþia Comitetului Regional de
partid, care a subestimat forþele duºmanului. Tov. Gheorghiu a subliniat cã
duºmanul trebuie sã simtã imediat mâna noastrã, forþa noastrã. Trebuie puse aces-
te puºlamale sã ne spunã cine vorbesc în spatele lor.

Tovarãºii au subliniat cã bine s-a procedat cã nu s-au dedat organele de stat ºi
de partid la provocãri. Din acest punct de vedere s-a procedat bine din partea or-
ganelor. Trebuie întãritã munca organizatoricã, munca politicã. Trebuie luate mã-
suri cu grijã, însã mãsuri radicale. Biroul Regional hotãrãºte sã se þinã o ºedinþã cu
aparatul de partid în ziua de miercuri, 4 februarie 1959.

Secretar
[indescifrabil]

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional PCR Cluj, fond 13, dos. 8/1959, f.9-21)
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[1] Iosif Breban era directorul Regiunii MAI, care rãspundea de Securitate. Vezi ºi raportul sãu
„Strict secret”, în Arh.St.Cluj, Comitetul Regional PCR Cluj, fond 13, dos. 12/1959, f.230-238.
[2] Nicolae Doboº era directorul IRTA Cluj.
[3] Este vorba de Iosif Hutira, ºeful Miliþiei Regiunii Cluj. Una din fiºele sale de cadru PCR
prezintã o biografie semnificativã pentru acea epocã. Nãscut la 29 martie 1915, Hutira era
strungar de profesie ºi activa în perioada interbelicã în organizaþia UTC din Baia Mare. În 1933
a fost arestat ºi închis la Aiud doi ani ºi jumãtate. Între 1936-1939 a lucrat la Braºov ºi Reºiþa,
iar în 1940 a fost internat în lagãrul de la Caracal. Dupã Dictatul de la Viena se reîntoarce la
Baia Mare, unde va fi responsabil cu munca sindicalã în cadrul comitetului local al Partidului
Comunist. Anchetat în mai multe rânduri de autoritãþile maghiare, a fost finalmente internat
în diverse lagãre din Ungaria, iar dupã punerea în libertate a stat ascuns în munþi pânã la elibe-
rarea oraºului Baia Mare de cãtre sovietici. În 1946 a lucrat pentru autoritãþile militare ruseºti,
devenind apoi ºeful Siguranþei din Baia Mare, iar în 1946 este numit secretar al Comitetului
local PCR. Între 1949-1951 a lucrat într-o „muncã specialã” în cadrul Ministerului de Interne,
apoi ca director adjunct la Direcþia Economicã din Direcþia Generalã a Miliþiei, pentru ca din
1956 sã fie ºeful Miliþiei Regiunii Cluj. (cf. Arh.St.Cluj, Comitetul Regional PCR Cluj, fond 13,
dos. 64/1959, f.168-169).
[4] Emil Haþieganu (1878-1959), fost fruntaº al Partidului Naþional-Þãrãnesc, ministru în gu-
vernele interbelice conduse de Al. Vaida-Voevod ºi G.G. Mironescu, profesor la facultatea de
drept din Cluj ºi rector al acestei Universitãþi. În anii ocupaþiei nord-vestului Transilvaniei a
condus ziarul „Tribuna Ardealului”. La 7 ianuarie 1946 a fost numit ministru secretar de stat
în guvernul Petru Groza, funcþie pe care o va deþine pânã la 29 noiembrie acelaºi an (cf. Ioan
Ciupea, Participarea lui Emil Haþieganu la guvernul Petru Groza, în „Analele Sighet”, IV, 1997,
p.95-111). Dupã „afacerea Tãmãdãu” a fost arestat ºi întemniþat la Sighetu Marmaþiei, de unde
va fi eliberat în 1955. 
[5] Cornel Barbu era secretarul Biroului Regional al PCR Cluj ºi va fi eliberat din funcþie la 28
august 1960, în locul lui fiind numit Ioan Beu, activist venit de la centru (a lucrat în aparatul
CC), absolvent al ªcolii Superioare de Partid „ªtefan Gheorghiu” (în 1960).
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Note din ºedinþa din ziua de 5 februarie 1959
Informarea tov. Coliu Dumitru în legãturã cu cele întâmplate la Cluj 
cu prilejul sãrbãtoririi centenarului unirii Þãrilor Române.

Noi, la Cluj, am þinut 3 ºedinþe. O ºedinþã cu Biroul Comitetului Regional de
partid, o ºedinþã cu secretarii de partid de la universitãþi ºi cu rectorii univer-
sitãþilor ºi o ultimã ºedinþã cu aparatul de partid al Comitetului Regional, Orãºesc
Cluj ºi cu aparatul UTM.

ªedinþa cu Biroul Comitetului Regional am fixat-o pentru sâmbãtã, 31 ianuarie
a.c. ora 11. Înainte de ºedinþã ne-am mai informat individual de cele petrecute cu
prilejul zilei de 24 ianuarie. Înainte de ºedinþã, tov. Vajda mi-a comunicat cã infor-
marea cu cele petrecute în ziua de 24 ianuarie o va face tov. [Iosif] Breban, ºeful
Securitãþii. Eu i-am spus tov. Vajda cã nu e bine acest lucru ºi mai bine sã amânãm
ºedinþa, ca tov. Vajda sã facã informarea. Tov. Vajda mi-a spus cã e de acord ºi, dupã
o consfãtuire scurtã cu secretarii Comitetul Regional, a spus cã ºedinþa ar putea fi con-
vocatã dupã circa 1 orã ºi jum. Dupã o orã ºi jumãtate ºedinþa a avut loc ºi informarea
a fost fãcutã de tov. Bene Vasile, secretar al Comitetului Regional. Tov. Vajda, fiind la
Bucureºti ºi sosind la Cluj abia seara în 24 ianuarie, nu a cunoscut situaþia.

Din informarea prezentatã a reieºit cã lucrurile s-ar fi desfãºurat normal ºi cã
nu ar fi fost lucruri prea deosebite în ziua de 24 ianuarie. Din discuþii a reieºit de
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asemenea cã ceva deosebit nu s-ar fi întâmplat, în afarã de un grup de studenþi care
puneau accent mai deosebit când se cânta „Hora Unirii”, pe strofa a 2-a. De aseme-
nea, unii studenþi s-ar fi dus acasã la unii profesori consideraþi de ei ca elemente
naþionaliste. Între studenþi erau ºi unele capete mai înfierbântate. O grupã din stu-
denþi au intrat la restaurantul „Ursus” ºi „Pescãruº” ºi au indicat muzicii ºi cetãþe-
nilor din local sã cânte „Hora Unirii”. La intervenþia miliþiei, grupurile respective
au pãrãsit localul. Mai târziu, grupul acesta de studenþi a început sã creascã ºi unii
dintre ei au cãutat sã încoloneze ºi cetãþenii care ieºeau de la spectacolul Teatrului
Naþional. Unul din studenþi purta un drapel tricolor ºi probabil dându-ºi seama cã
ar fi bine sã ia ºi unul roºu, de la o clãdire a luat ºi un drapel roºu ºi apoi a început
sã meargã spre piaþã. Un student s-a suit pe statuia din Piaþa Libertãþii ºi fãcea agi-
taþie. Caracteristic este ºi faptul cã atunci când a venit o ploaie cu lapoviþã destul
de intensã, o parte dintre studenþi n-au plecat nici atunci. Printre studenþi se aflau
ºi unii cetãþeni cu sticle în buzunare, care fãceau pe beþivii ºi fãceau agitaþie.
Aceºtia nu erau studenþi.

A reieºit de asemenea cã grupele de studenþi au cãutat sã joace ºi sã cânte „Hora
Unirii” în piaþã ºi dupã ora 24, pânã pe la ora 2 noaptea.

Pãrerea Biroului Comitetului Regional de partid era cã a fost ceva spontan, ne-
organizat. Biroul Regional nevroind sã dea loc la provocãri, a cãutat ca prin ac-
tiviºtii ºi oamenii de la Securitate îmbrãcaþi în civil sã-i rupã în grupuri ºi sã-i
determine sã plece, lucru care a reuºit în jurul orei 2 noaptea.

Noi ne-am dat însã seama cã elementele reacþionare au cãutat sã organizeze o
manifestare cu caracter naþionalist. Aceasta a reieºit mai mult din discuþiile care
au avut loc în urmãtoarele ºedinþe. Comitetul Regional de Partid n-a fost însã
destul de vigilent ca sã preîntâmpine aceastã acþiune a duºmanului. La ºedinþa a
doua, cei invitaþi au arãtat cã ei au avut sarcina sã scoatã oamenii în piaþã la fes-
tivitate, dar n-au mai primit indicaþii ce sã facã mai departe. La cãminele de stu-
denþi de asemenea n-au avut indicaþii cum sã procedeze, ce sã facã. La a treia
ºedinþã a ieºit ºi mai clar în evidenþã faptul cã Comitetul Regional a dat sarcinã oa-
menilor numai de aducerea cetãþenilor în piaþã. Activiºtii de partid ºi UTM n-au
cunoscut programul Comitetului Regional cu privire la organizarea festivitãþii.
Partea festivã a acþiunii a fost foarte bine organizatã ºi îndeosebi adunãrile care au
avut loc în sãli. ªi în piaþã partea festivã a fost bine organizatã, s-a cântat „Hora
Unirii”, era mare entuziasm. De asemenea, Comitetul Regional s-a preocupat ºi de
întocmirea în bune condiþiuni a programelor care au avut loc cu prilejul sãrbãtorii
festive a Unirii Þãrilor Române.

Dupã terminarea pãrþii festive, majoritatea oamenilor au plecat acasã. Aceasta
în jurul orei 18. UTM a retras ºi el echipele de ordine. Aparent au plecat ºi stu-
denþii. Dar imediat ei au început sã se regrupeze ºi sã organizeze acþiunile cu ca-
racter naþionalist. Au mers la cele douã restaurante „Pescãruº” ºi „Ursus” ºi au
cãutat sã atragã publicul de partea lor, sã cânte „Hora Unirii”. Organele de stat
(MAI) au îndreptat spre locurile respective oameni în civil. Aceºtia au vãzut cã ele-
mentele înrãite ºi o parte cunoscute de ei strigau lozinci cu caracter naþionalist ºi
îndemnau populaþia la manifestare. Activiºtii de partid au început sã intervinã
pentru a împrãºtia pe manifestanþi destul de târziu, abia pe la ora 23, ceea ce de-
notã cã ei nu erau pregãtiþi, nu se aºteptau la acþiuni din partea duºmanului.

A reieºit de asemenea cã grupe de studenþi au fost acasã la unii profesori, ca
Haþieganu, Gavrilã ºi Pamfil. Când a vorbit Haþieganu, nu le-a plãcut. Unii din stu-
denþi, când acesta a vorbit, au spus cã Haþieganu s-a ramolit. Când a vorbit însã
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Pamfil, în a cãrui cuvântare erau pronunþate cuvinte cu caracter naþionalist, stu-
denþilor le-a plãcut ºi au spus: „Acesta este de-al nostru, bun profesor vechi”.

A reieºit cã studenþii au început organizarea de la cãminele studenþeºti. Ei cãu-
tau sã scoatã studenþii la manifestare spunând: „Veniþi jos, veniþi cu noi sã jucãm,
sã lãsãm toceala”. Grupul care a apãrut în piaþã era destul de numeros, circa o mie
de persoane. Un alt grup de studenþi a încercat sã încoloneze cetãþenii care ieºeau
de la spectacolul Teatrului Naþional, însã n-au reuºit sã facã acest lucru. Studenþii
au rãmas în piaþã cântând ºi jucând „Hora Unirii” ºi apostrofând în special strofa
a doua: „Iarba rea din holde piarã, piarã duºmanii din þarã”, pânã la douã noaptea.

A reieºit clar din ºedinþã cã Comitetul Regional, dupã terminarea manifestãrilor
oficiale, n-a mai luat nici un fel de mãsuri de ordine. A lãsat toatã treaba pe seama
comitetului naþional de sãrbãtorire a centenarului unirii. Comitetul Regional ºi
Orãºenesc de partid n-au avut un plan propriu de desfãºurare a sãrbãtoririi zilei de
24 ianuarie. Tovarãºii din Biroul Comitetului Regional de partid spuneau cã
Comitetul Executiv al Sfatului Popular a avut sarcina organizãrii sãrbãtoririi cen-
tenarului unirii. 

Stând de vorbã cu rectorul universitãþilor, a reieºit de asemenea cã nici ei nu
au avut sarcini precise ºi ca atare nu au luat mãsuri. Dacã s-ar fi luat mãsuri la
cãminele de studenþi, nu ar fi ieºit nimic din acþiunile duºmãnoase. Începând de
la orele 22 ºi pânã noaptea târziu, ºi chiar în timpul nopþii, mulþi studenþi n-au
venit în cãmine.

În fruntea acþiunii au stat studenþii de la IMF, Politehnicã ºi câþiva de la
Facultatea de ºtiinþe juridice, mai ales cei din anii superiori. Aceºtia au reuºit sã mo-
bilizeze ºi o parte din studenþii de la alte facultãþi. În masa studenþilor au avut loc
ºi unele manifestãri antisovietice. Printre studenþi erau ºi circa 100 cetãþeni cu sti-
cle în buzunare, ca sã dea aspectul cã sunt beþivi, care cãutau sã aþâþe spiritele. ªi
din partea unor elemente naþionaliste maghiare au fost unele manifestãri. Unii din-
tre aceºtia spuneau cã ar fi fost linie de la guvern ca sã facã aceste manifestãri. Masa
oamenilor muncii români ºi maghiari însã n-a participat la manifestãrile naþionalis-
te ºi s-au retras din piaþã în jurul orei 18, când s-a terminat manifestaþia oficialã.

Rezultã cã a fost o încercare destul de serioasã a reacþiunii de a organiza o ma-
nifestare cu caracter naþionalist. Au putut avea loc astfel de manifestãri datoritã
faptului cã ele au fost premeditate. Comitetul Regional de partid s-a autoliniºtit ºi
a subapreciat acþiunile ºi manifestãrile duºmanului de clasã. A fost ºi o totalã lipsã
de organizare dupã ora 18. Nu li s-a spus oamenilor ce sã facã, dupã ce populaþia
a fost scoasã în piaþã. Nu a existat un plan concret de mãsuri al Comitetului
Regional de partid ºi în special un plan privind studenþii, deºi li s-a atras atenþia
asupra acestui lucru.

La Cluj sunt cca. 11 mii studenþi, din care aproape 5 mii locuiesc în oraº, la
gazde. Aceste gazde sunt în majoritate „foºti”. O parte din aceste gazde sunt cunos-
cute de Securitate ca elemente naþionaliste, reacþionare. De asemenea, sunt
cunoscuþi de Securitate o serie de studenþi ºi studente, decãzuþi din punct de
vedere moral. Existã ºi un restaurant în Cluj, denumit „Bomba”, unde studentele
chefuiesc cu diverºi indivizi ºi fac tot felul de orgii. În ceea ce priveºte moralitatea,
sunt foarte multe lipsuri în rândurile studenþilor.

Dupã ºedinþã, tovarãºii din Biroul Comitetului Regional ºi-au dat seama cã ei
nu au apreciat destul de just situaþia ºi nu au luat mãsurile necesare pentru
desfãºurarea sãrbãtoririi centenarului unirii Þãrilor Române, pânã la capãt. Unii
activiºti spuneau tovarãºului Vaida: „Se poate tovarãºe Vaida, aºa fãrã plan? Când
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am mai fãcut noi acþiuni aºa fãrã plan? Iatã de ce au putut avea loc manifestãrile
cu caracter naþionalist”.

Biroul Comitetului Regional a luat unele mãsuri. Au avut de gând sã facã pre-
lucrãri cu masa studenþilor ºi elevilor. Noi am oprit acest lucru. I-am indicat sã
acþioneze aºa cum a indicat conducerea partidului. ªi pe linia presei au fost o serie
de lipsuri. Atât presa românã, cât ºi cea maghiarã nu au reprodus articolul din
ziarul „Scânteia” în legãturã cu Unirea. De altfel ºi materiale proprii au publicat
foarte puþine, unul sau douã articole.

La urmã, tov. Vaida ºi-a dat seama ºi a recunoscut cã ei au scãpat acþiunea din
mânã ºi cã aceasta va constitui un serios învãþãmânt pentru ei.

Tov. Þugui: Aº vrea sã adaug numai douã probleme:
1) Studenþii au început organizarea manifestãrii dupã ora 21, de la cãminul IMF

„Babeº” ºi au trecut pe la vreo 7 cãmine de studenþi, dar nimeni n-a sesizat acest
lucru. De asemenea, a reieºit cã un grup de studenþi intenþionat s-a postat lângã
Teatrul Naþional, cu scopul de a atrage la manifestare cetãþenii care erau la spectacol.

2) La manifestare au participat ºi o serie de elevi de la ºcolile medii.

(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Cancelarie, dos. 6/1959, f.3-7)
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Partidul Muncitoresc Român
Comitetul Regional Cluj

REFERAT
Cu privire la unele manifestãri ce au avut loc în oraºul Cluj 
cu ocazia zilei de 24 ianuarie 1959.

Sãrbãtorirea Centenarului Unirii Þãrilor Române a constituit un important suc-
ces politic al partidului, masele cele mai largi ale oamenilor muncii fiind mobi-
lizate cu ocazia acestui eveniment important din istoria þãrii noastre, în spiritul
patriotismului socialist ºi al internaþionalismului proletar. Sãrbãtorirea zilei de 24
ianuarie a dovedit o datã mai mult forþa mobilizatoare a partidului, a dovedit cã
imensa majoritate a oamenilor muncii ºi-au însuºit pe deplin linia politicã a par-
tidului, folosind acest prilej pentru a-ºi manifesta dragostea ºi ataºamentul faþã de
partid ºi faþã de orânduirea noastrã democrat-popularã.

În regiunea Cluj, pe baza hotãrârii CC al PMR ºi al Consiliului de Miniºtri, 
s-a constituit Comitetul Regional pentru sãrbãtorirea Centenarului. Pe baza planului
întocmit de acest comitet, s-au desfãºurat un ºir întreg de manifestãri culturale, artis-
tice, ºtiinþifice, care au cuprins masele cele mai largi ale oamenilor muncii. Datoritã
muncii depuse de organizaþiile de partid ºi de organizaþiile de masã, toate aceste
manifestãri – inclusiv cele din oraºul Cluj în ziua de 24 ianuarie pânã la sfârºitul pro-
gramului stabilit – s-au desfãºurat într-o atmosferã sãrbãtoreascã, justã, în spiritul
prieteniei ºi frãþiei dintre populaþia românã ºi minoritãþile naþionale, fapt ce s-a con-
cretizat ºi în aceea cã populaþia maghiarã a participat la toate aceste acþiuni. 

În ziua de 24 ianuarie a.c. a avut loc în sala Teatrului Naþional sesiunea festivã
a Sfatului Popular regional, orãºenesc ºi raional Cluj, care s-a desfãºurat într-o at-
mosferã sãrbãtoreascã, plinã de entuziasm în care s-a afirmat cu tãrie frãþia dintre
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poporul român ºi naþionalitãþile conlocuitoare în lupta comunã pentru construirea
socialismului. De asemenea, au avut loc adunãri festive în universitãþi ºi institute
de învãþãmînt superior, care au decurs într-o atmosferã sãnãtoasã ºi de justã
apreciere a actului unirii, ca de exemplu adunarea cu studenþii Universitãþii
„Victor Babeº”, ce a avut loc la Casa Universitarilor.

Dupã toate aceste adunãri festive, care s-au terminat între orele 13-14, a fost or-
ganizatã „Hora Unirii” în Piaþa Libertãþii. La aceastã horã au participat fanfare, for-
maþiile artistice de amatori din oraºul Cluj, aparþinând sindicatelor, asociaþiilor
studenþeºti, îmbrãcaþi în costume naþionale româneºti ºi maghiare. 

În Piaþa Libertãþii la program a participat o mare masã de cetãþeni, printre care
majoritatea tineret ºi îndeosebi studenþi ai universitãþilor clujene. Mulþi studenþi, ca
cei de la Institutul Agronomic, Universitatea „Bolyai”, au venit la program în mod
organizat, dupã terminarea cãruia în aceeaºi ordine s-au retras la institutele respec-
tive, unde ºi-au continuat programul de pregãtire în vederea susþinerii examenelor.

În conformitate cu programul stabilit, sãrbãtorirea Centenarului Unirii urma sã
ia sfârºit în oraºul Cluj în jurul orelor 15, cînd fanfarele ºi formaþiunile culturale 
s-au retras de pe Piaþa Libertãþii, unde a avut loc „Hora Unirii”. O parte a populaþiei
ºi îndeosebi elevi ºi studenþi au continuat sã mai danseze pe piaþã pânã în jurul
orelor 18, când treptat s-au retras. Dacã sãrbãtorirea Centenarului Unirii a înregistrat
în regiunea Cluj realizãrile mai sus arãtate, în seara zilei de 24 ianuarie în oraºul Cluj
au avut loc ºi unele manifestãri naþionaliste.

În jurul orelor 22, în Piaþa Libertãþii au apãrut grupuri de studenþi care, reîn-
cepând dansul, au încercat sã imprime un caracter naþionalist dansului, ºi în mod
deosebit cântecului, accentuând mai ales strofa a 2-a a „Horei Unirii”: „Iarba rea
din holdã piarã/Piarã duºmanul din þarã”. Un grup de aproximativ 20 de studenþi
au pãtruns în restaurantele „Pescãruº” ºi „Ursus” de pe Piaþa Libertãþii, au obligat
orchestra sã cânte „Hora Unirii” ºi publicul sã danseze cu ei. Grupul de studenþi a
avut intenþia de a mai continua ºi la celelalte restaurante cu asemenea provocãri,
dar au fost opriþi de miliþianul de serviciu.

În jurul orelor 23 s-au format douã grupuri de studenþi. Unul din grupuri s-a dus
la cãminul studenþesc „Elena Pavel” ºi dupã ce au mobilizat studentele au plecat la
cãminul „Gh. Coºbuc”, cu aceeaºi intenþie, ºi apoi grupul ajuns la cca 300 de per-
soane a mers în Piaþa Libertãþii, continuând sã cânte ºi sã danseze „Hora Unirii”.
Cel de-al 2-lea grup al studenþilor a mers la alte 4 cãmine studenþeºti, chemînd stu-
denþii din cãmin sã li se alãture, deplasându-se apoi în faþa Teatrului Naþional. În
momentul ieºirii publicului de la spectacol au organizat „Hora Unirii”, în mijlocul
cãreia un student flutura un drapel naþional, ºi au încercat sã încoloneze publicul
din teatru ºi de a-l duce în formã de demonstraþie în Piaþa Libertãþii. În fruntea
coloanei au pornit studenþii cu un drapel naþional, iar alþi 2 studenþi au luat dintre
drapelele arborate pe stradã un drapel roºu ºi încã un drapel naþional.

Este de menþionat cã publicul ieºit de la spectacol nu s-a alãturat grupului de
studenþi, iar studenþii care au purtat drapelele dupã câþiva paºi au fost opriþi de
miliþianul de serviciu ºi obligaþi sã punã drapelele la locurile de unde au fost luate.
Grupul de studenþi ºi-a continuat drumul spre Piaþa Libertãþii, unde, întâlnindu-se
cu celelalte grupuri, au continuat sã cânte ºi sã joace „Hora Unirii”. În acest mo-
ment în piaþã se aflau aproximativ 1000 de oameni, dintre care cea mai mare parte
erau studenþi.

Menþionãm cã încã în cursul desfãºurãrii programului din Piaþa Libertãþii, un
grup de studenþi a discutat asupra manifestãrilor ce urmau sã le organizeze în
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seara zilei de 24 ianuarie 1959. În aceastã searã, în timp ce în piaþã au avut loc
manifestãrile naþionaliste arãtate mai sus, elemente care cãutau sã agite tineretul
au fãcut afirmaþii în rîndul acestora, ca: „Sã vedeþi cã peste hotare se sãrbãtoreºte
ziua de 24 ianuarie cu ºi mai mare amploare ºi a vorbit chiar regele Mihai”. De
asemenea, în seara zilei de 24 ianuarie ºi pânã noaptea târziu, în timp ce au avut
loc aceste manifestãri naþionaliste, pictorul Kovács Zoltán, cunoscut ca element
naþionalist ºovin, a fost prezent în piaþã, urmãrind cele ce se petrec. De altfel,
reacþiunea maghiarã din Cluj, printre care sculptorii Benczédi Alexandru[1], Nagy
Albert[2] ºi pictorul Darkó Vasile au comentat negativ în jurul acestei sãrbãtoriri,
unul dintre aceºtia fãcând ºi urmãtoarea afirmaþie: „Ceea ce s-a întâmplat a fost o
îngãduinþã a guvernului în favoarea spiritului naþionalist român”.

Au fost ºi alte manifestãri net duºmãmoase, ca de ex.: o carte poºtalã trimisã
Comitetului Regional de Partid Cluj, cu conþinut duºmãnos, precum ºi unele mani-
festãri duºmãnoase în discuþiile purtate în jurul sãrbãtoririi acestei zile de cãtre
Pop Alexandru, Martinescu ªtefan ºi alþi contabili revizori de la Uniunea Raionalã
a Cooperativelor de Consum. Dintre aceºtia, Martinescu ªtefan a afirmat printre al-
tele: „Norocul lor (al regimului) este cã numai anul acesta se sãrbãtoreºte unirea,
cã de ar fi în fiecare an, cine ºtie ce ar mai putea ieºi”. Ca rãspuns la afirmaþia aces-
tuia, numitul Codârlã Oprea a rãspuns cã: „Cel puþin 70% din membrii de partid
au înþeles cuvintele «Horei Unirii» aºa cum trebuie înþelese, ºi aceste cuvinte le-au
simþit în sânge”.

Dupã orele 24 noaptea, activiºtii de partid ºi organele de stat au determinat în
ordine grupele de studenþi sã pãrãseascã Piaþa Libertãþii. Tot în seara zilei de 24
ianuarie, grupuri de studenþi de la IMF s-au deplasat la locuinþele unor profesori,
consideraþi de ei ca fiind cu idei naþionaliste, cântând „Hora Unirii” ºi scandând
urmãtoarea lozincã: „Sã trãiascã profesorii noºtri, afarã cu duºmanii noºtri”.
Profesorul Gavrilã Ioan, exclus din partid, a îndemnat studenþii sã plece acasã, sã
nu conturbe liniºtea. Profesorul Haþieganu Iuliu le-a vorbit studenþilor despre
Republica Popularã Românã, clasa muncitoare, care a nemulþumit pe unii din stu-
denþi, care au plecat în mod ostentativ declarînd cã: „Profesorul Haþieganu s-a
ramolit”. În acelaºi timp însã, profesorul Pamfil Eduard, care ieºea în acel moment
din locuinþa profesorului Haþieganu, s-a adresat studenþilor, afirmând între altele:
„Fiþi mereu tineri, uniþi ºi încrezãtori în steaua neamului românesc”. Aceste cu-
vinte au fost întâmpinate cu aplauze de studenþi, care au început sã scandeze
„Iarbã rea din holdã piarã, piarã duºmanul din þarã”.

Manifestãri ºi afirmaþii duºmãnoase la adresa regimului cu aceastã ocazie au
avut loc ºi în locuinþa conferenþiarului Balint Octavian de la Institutul Politehnic
Cluj, fost legionar, în prezenþa altor persoane, ºi care referindu-se la felul cum a
fost sãrbãtoritã ziua de 24 ianuarie a spus: „Aici a fost greºeala unor bãieþi (stu-
denþi) care n-au sesizat realitatea politicã. Aceastã libertate a avut douã scopuri: sã
serveascã pentru strãinãtate ca propagandã, iar pe de altã parte sã scoatã la ivealã
elementele naþionaliste, pentru a se lua mãsuri împotriva lor”. În continuare con-
ferenþiarul Balint a afirmat: „Noi am prevãzut de la început aceastã manevrã,
deoarece aºa a fost ºi cu aºa-zisa libertate acordatã preoþilor greco-catolici, care au
avut apoi de suportat consecinþe neplãcute pentru ei. Am sfãtuit bãieþii sã fie pru-
denþi, dar tinereþea e tinereþe ºi nu ºtiu sã se abþinã”.

Majoritatea studenþilor care au luat parte la aceste manifestãri sunt de la
Institutul Medico-Farmaceutic, Institutul Politehnic ºi în oarecare numãr de la
Universitatea „Victor Babeº”, Facultatea de ªtiinþe Juridice. Unii dintre studenþi,
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cât ºi cei arãtaþi mai sus, sunt de altfel cunoscuþi de cãtre organele de stat, ca ele-
mente cu manifestãri duºmãnoase.

Manifestãrile ce au avut loc în seara zilei de 24 ianuarie 1959 pot fi caracteri-
zate ca încercãri ale unor elemente duºmãnoase de a folosi prilejul sãrbãtoririi
Centenarului Unirii pentru a organiza dupã terminarea programului stabilit o
demonstraþie organizatã cu caracter naþionalist-ºovin, prin atragerea unei mase
largi a populaþiei ºi îndeosebi a studenþimii. Aceste elemente duºmãnoase, însã, nu
au reuºit sã antreneze populaþia oraºului ºi nici studenþii nu au putut fi împinºi la
acte huliganice de o mai mare gravitate. 

Care au fost cauzele care au fãcut posibile ca sã aibã loc asemenea manifestãri?
Comitetul Regional de Partid a subapreciat posibilitãþile duºmanului de a

acþiona, neluând mãsuri politico-organizatorice pentru perioada dupã terminarea
programului pentru a putea preveni eventuale manifestãri.

Comitetul Regional de Partid nu a avut o orientare justã, nu a prevãzut cele ce
se pot întâmpla, dând dovadã de lipsã de vigilenþã. Nu s-a cunoscut cã unele ele-
mente duºmãnoase intenþioneazã sã foloseascã prilejul Centenarului Unirii pentru
a se manifesta.

Organizaþiile de partid nu au fost mobilizate pentru a asigura pânã la capãt
conþinutul politic just al serbãrii, nu au fost instruite cu privire la sarcinile ce le
revin în desfãºurarea zilei de 24 ianuarie ºi în preîntâmpinarea eventualelor mani-
festãri duºmãnoase.

Trebuie astfel menþionat cã au existat unele deficienþe în înarmarea politicã a
membrilor de partid ºi a oamenilor muncii ºi în perioada premergãtoare zilei de 24
ianuarie. Este o gravã greºealã cã articolul redacþional al ziarului „Scânteia” cu
privire la sãrbãtorirea Centenarului Unirii nu a fost reprodus în presa regionalã.

Atâta timp cât organizaþiile de partid, de UTM ºi Asociaþiile Studenþeºti au fost
mobilizate pentru reuºita programului stabilit, sãrbãtorirea s-a desfãºurat în cele mai
bune condiþiuni. Dupã terminarea programului stabilit însã, manifestãrile duºmanu-
lui de clasã, neprevãzându-se ºi neluând-se mãsuri organizatorice, s-a creat posibilita-
tea elementelor naþionaliste de a acþiona. Aceasta aratã din nou cã orice slãbire a vigi-
lenþei ºi a mãsurilor organizatorice pot avea ca consecinþã activizarea duºmanului.

Cu toate cã din experienþã se ºtie prea bine faptul cã elementul duºmãnos
încearcã de obicei sã acþioneze în cãmine studenþeºti, cu toate cã Biroul
Comitetului Regional de Partid în repetate rânduri a stabilit mãsurile ce trebuie
luate pentru asigurarea ordinii ºi disciplinei în cãmine, conducerile universitãþilor
ºi institutelor de învãþãmânt superior, precum ºi organizaþiile de partid din aceste
institute nu s-au ocupat de modul în care se desfãºoarã viaþa în cãminele stu-
denþeºti. La multe cãmine disciplina lasã de dorit, ºi aceasta mai ales din cauza li-
beralismului admis de cãtre conducerea institutelor. Aceste stãri de lucruri ºi mai
ales lipsa de control asupra cãminelor studenþeºti au permis ca în rândul unor stu-
denþi ºi studente sã-ºi facã loc ºi unele abateri de la conduita moralã.

Organizaþiile UTM ºi Asociaþiilor Studenþeºti nu au considerat ca o sarcinã a
lor grija pentru buna desfãºurare a activitãþii educative în cãminele studenþeºti. În
acest fel s-a întâmplat cã în tot timpul nopþii de 24 ianuarie a putut ieºi ºi intra
oricine necontrolat de nimeni în cãmine, creându-se condiþii favorabile acþiunii
elementelor duºmãnoase. Toate acestea în bunã mãsurã sunt valabile ºi pentru in-
ternatele ºcolilor medii ºi a ºcolilor medii tehnice. Trebuie considerat ca un fapt
cu totul intolerabil cã elevii din aceste ºcoli s-au aflat în seara zilei de 24 ianuarie
pe strãzi pânã la orele târzii.



378

Considerãm de asemenea o lipsã serioasã cã nu am reuºit sã mobilizãm
Comitetul Orãºenesc de Partid, care nici de aceastã datã nu a considerat cã rãspunde
direct pentru ceea ce se petrece pe teritoriul oraºului. Comitetul Orãºenesc de Partid
Cluj a dat dovadã de superficialitate în organizarea sãrbãtoririi centenarului, a suba-
preciat forþele duºmanului, a dat dovadã de autoliniºtire.

Comitetul Orãºenesc de Partid a supus unei analize critice activitatea sa cu
privire la conducerea sãrbãtoririi centenarului ºi a fost ajutat de cãtre Biroul
Comitetului Regional, pentru a trage cele mai juste concluzii cu privire la rãspun-
derea ce-i revine în conducerea activitãþii politice din oraºul Cluj. De asemenea,
Comitetul Orãºenesc de Partid Cluj a fost ajutat în scopul îmbunãtãþirii metodelor
de conducere ºi de cuprindere a tuturor problemelor de pe raza oraºului.

De asemenea, trebuie menþionat cã o bunã parte a activiºtilor de partid ºi în-
deosebi a activiºtilor UTM-ului ºi ai Asociaþiilor studenþeºti au dat dovadã de slab
simþ de rãspundere ºi de orientare politicã, nesesizând semnele vizibile ale
fenomenelor nesãnãtoase încã în dupã-masa zilei de 24 ianuarie ºi nesimþindu-se
obligaþi de a rãmâne în piaþã ºi de a întreprinde mãsuri pentru preîntâmpinarea
manifestãrilor. Ceea ce considerãm de asemenea negativ este faptul cã în seara zilei
de 24 ianuarie nici un activist al UTM-ului ºi al Asociaþiilor Studenþeºti nu a fost ºi
nu s-a simþit obligat de a se mobiliza ºi a contribui la lichidarea situaþiei create.

Informarea cu întârziere a Comitetului Central de cãtre Biroul Comitetului
Regional de Partid constituie de asemenea o serioasã lipsã.

Din cele petrecute la 24 ianuarie 1959, Comitetul Regional de Partid a tras în-
vãþãmintele necesare ºi îºi propune pentru viitor:

– Întãrirea vigilenþei întregii organizaþii regionale de partid, în vederea zãdãr-
nicirii a oricãrei încercãri de a se manifesta a duºmanului.

– Este necesar sã intensificãm ºi pe mai departe munca de educaþie partrioticã
ºi internaþionalistã a oamenilor muncii, sã cultivãm prietenia ºi frãþia între
poporul român ºi minoritãþile naþionale. Vom da o deosebitã atenþie muncii de
educaþie în rîndurile tineretului ºi îndeosebi în rândurile tineretului studenþesc.
Presa va publica materiale care sã reflecte realizãrile oamenilor muncii români ºi
maghiari în înfãptuirea politicii partidului în opera de construire a socialismului.

– Vom þine mereu treazã combativitatea membrilor de partid ºi a oamenilor
muncii împotriva oricãror manifestãri ale duºmanului de clasã pentru a le demas-
ca la timp.

– Vom ajuta Comitetul Orãºenesc de Partid în analiza lipsurilor care se mani-
festã în activitatea sa. Vom asigura ca organizaþia regionalã ºi orãºeneascã de UTM,
cât ºi Asociaþiile Studenþilor sã-ºi îmbunãtãþeascã activitatea ºi metodele de
muncã în vederea întãririi muncii de educaþie în rândurile studenþilor.
Organizaþiile de partid din institutele de învãþãmânt superior vor mobiliza con-
ducerile administrative în vederea întãririi disciplinei în cãminele studenþeºti ºi
respectãrii regulamentelor de funcþionare ale acestora.

– Vom lua mãsuri de încadrare în funcþiile de conducere la cãmine a unor cadre
corespunzãtoare din punct de vedere politic, capabile sã îndeplineascã rolul de
educatori ai studenþilor.

– Organizaþiile de UTM ºi Asociaþiile Studenþilor vor fi îndrumate sã se ocupe
mai îndeaproape de educarea studenþilor ce locuiesc în oraº la diferite gazde ºi or-
ganizarea în scop educativ a timpului liber al acestora.

– Vom lua mãsuri pentru o mai temeinicã cunoaºtere a stãrii de spirit a popu-
laþiei, ºi în special în rândul studenþilor.
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– Vom veghea ca conducerile instituþiilor de învãþãmânt superior sã identifice
autorii morali ai unor asemenea manifestãri ºi sã ia mãsuri corespunzãtoare faþã de
aceºtia.

– De asemenea, ne vom ocupa de clarificarea atitudinii unor cadre didactice, ca
de ex. profesorul Pamfil ºi alþii, care au avut ieºiri nesãnãtoase, unele de-a dreptul
duºmãnoase, urmând ca împotriva acestora sã se ia mãsuri corespunzãtoare[3].

Prim-secretar Cluj, 7 februarie 1959
[indescifrabil]

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional PCR Cluj, fond 13, dos. 19/1959, f.111-121)

[1] Sándor Benczédi (1912-1998), sculptor, absolvent al Academiei de Arte Frumoase din
Budapesta în 1942. În 1956 a obþinut Premiul de Stat, iar lucrãrile sale pot fi întâlnite la Cluj,
Târgu Mureº ºi Braºov.
[2] Albert Nagy (1901-1970), pictor, student al Academiei de Arte Frumoase din Budapesta, pe care
o abandoneazã, pentru a se stabili o vreme în Italia. În 1941 a revenit la Cluj, participând la nu-
meroase expoziþii, în 1963 ºi 1968 organizând douã importante retrospective la Bucureºti ºi Cluj.
[3] Asupra acestor evenimente vezi Florea Marin, 24 ianuarie 1959 la Cluj. Manifestãrile studenþeºti
ºi urmãrile lor, în „Studia Universitatis Babeº-Bolyai”. Historia, Cluj, nr. 1-2/1998, p.133-143. 
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Informare privind situaþia cadrelor ziaristice

În urma verificãrii tovarãºilor redactori de la „Fãclia” ºi „Igazság” 
au reieºit urmãtoarele:
[...]*

Redacþia „Igazság”

1. Imecs Eugen: Membru de partid din februarie 1948. Nãscut la 12 sept. 1932
în oraºul Stalin [Braºov]. Provine dintr-o familie de funcþionari. A terminat facul-
tatea de istorie.

Tatãl tovarãºului în trecut n-a fost înscris în nici un partid politic. În 1945 a
primit decoraþia civilã „Crucea de Apãrarea Naþiunii”, pentru munca excepþionalã
depusã cu ocazia reorganizãrii Atelierelor CFR Cluj (1940-1941). În anul 1945 s-a
înscris în PSD, nu a depus nici o activitate, nici cotizaþia nu a plãtit, din care cauzã
a rãmas în afara partidului. Are trei unchi, din care doi au fugit din þarã cu ocazia
retragerii trupelor fasciste. În prezent sunt în Australia. Tov. Imecs declarã cã nu
are legãturi cu aceºti unchi. Al treilea unchi, Imecs Ladislau, a fost funcþionar la
Aprozar. În prezent este arestat.

2. Kiss Elisabeta: Membrã de partid din 11 noiembrie 1945. Provine dintr-o
familie muncitoreascã.

Tatãl ei este muncitor mecanic, în 1940 a fost transferat la Nyíregyháza (RPU), în
prezent este referent la Sfatul judeþean. Tovarãºa are ºi 2 fraþi în RPU, din care unul
este membru de partid, iar celãlalt UTC-ist. Cu ocazia contrarevoluþiei din Ungaria
atât tata, cât ºi cei doi fraþi au avut comportãri bune. Tov. Kiss Elisabeta are legãturi
cu ei prin corespondenþã. Tatãl ei în vara anului 1958 a fãcut o vizitã aici la Cluj.
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3. Schönberger Hegyi ªtefan: Membru de partid din octombrie 1947. Nãscut la
29 martie 1920 în oraºul Cluj. Tatãl sãu a fost avocat cu birou propriu. A decedat
în 1927. Mama, dupã ce a decedat soþul, a vândut o casã compusã din 9 camere ºi
l-a întreþinut din chiria încasatã. Mama a decedat în deportare. Are douã mãtuºi în
America de Sud, un unchi ºi o veriºoarã în Israel. Dupã cum declarã, nu întreþine
nici o legãturã cu ei.

Tov. Hegyi ªtefan s-a înscris în PCR în 1947, însã activitate deosebitã nu a
depus. În anul 1947 a deschis un birou de avocaþi. La început a lucrat singur, iar
mai târziu s-a asociat cu un alt avocat. În 1948 biroul avocaþial a fost rechiziþionat
de organele Securitãþii, dupã care tov. Hegyi a fost primit ca redactor la ziarul
„Igazság”. În cadrul redacþiei activitate deosebitã nu depune. Lucreazã mult, dar în
mod funcþionãresc.

4. László Francisc: Candidat de partid din decembrie 1956. Nãscut la 10 mar-
tie 1930 în oraºul Cluj. Provine dintr-o familie de funcþionar. Tatãl lui a fost agent
comercial la diferite firme, în prezent este funcþionar. În 1945 s-a înscris la PSD,
iar la unificare a devenit membru în PMR. La 3 septembrie 1958 tatãl lui László
Francisc a fost exclus din partid, iar la 4.XII.1958 Biroul Comitetului Regional a
confirmat excluderea. Motivul: László Francisc (pe tatã tot Francisc îl cheamã) în
1935 a intrat în Partidul Maghiar ºi a fost membru 3-4 ani. A cotizat lunar 10 lei.
În 1941 a intrat în Partidul Ardelenesc, unde a plãtit cotizaþia pe întreg anul, 1,20
pengõ. Tot în 1941 a intrat în partidul fascist Imrédy. ªi pentru acest partid a plãtit
cotizaþia cu regularitate (câteodatã ºi înainte cu 3-4 luni) ºi a participat la ºedinþele
þinute în palatul Bánffy.

5. Takács Margareta: Membrã de partid din 1945. Nãscutã la 27 ianurie 1915
în comuna Parhida, regiunea Oradea. A avut legãturi cu miºcarea muncitoreascã,
contribuind la Ajutorul Roºu. În 1943 s-a înscris în sindicatul Funcþionarilor
Particulari, PSD, ºi a fãcut parte pânã la dizolvarea acestui sindicat, în 1944. A aju-
tat cu alimente ºi medicamente pe evreii din lagãr, iar în 1944 a ascuns doi evrei.
Provine dintr-o familie de mic-burghez.

Pãrinþii ei au avut pãmânt ºi un restaurant cl. a III-a la Oradea. Acest restaurant în
1935 a fost preluat de un frate al ei, care de asemenea a fost proprietar pânã în 1949.

Soþul tovarãºei, Takács Ludovic, rectorul Universitãþii „Bolyai” între anii 1947-
1952, a fost ministru adjunct la Departamentul Naþionalitãþilor. În 1952 a fost scos din
aceastã muncã, iar în 1953 a fost exclus din partid pe motivul cã înainte de 1944, ca
secretar general al Comunitãþii Maghiare din Banat, ar fi avut legãturi cu Consulatul
Maghiar din Arad, care se ocupa ºi de spionaj. În 1944 Takács Ludovic a refuzat apelul
de colaborare cu forþele democratice din Ardeal. În toamna anului 1957, Comisia
Controlului de Partid a revenit asupra hotãrârii de excludere ºi a reprimit pe tov.
Takács Ludovic în partid. În prezent el este rector la Universitatea „Bolyai”. Tatãl lui
a fost angajat comercial, iar de la 1932-1944 a avut bãcãnie la Ocna Sibiului.

Între membrii redacþiei „Igazság”, Erdélyi Elemér, fotoreporter, ºi Barabás
Matilda, desenatoare, cu 1/2 normã, încã nu sunt verificaþi.

Cluj, 13 februarie 1959

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional PCR Cluj, fond 13, dos. 39/1959, f.41, 44-46)

* Fragmentul lipsã cuprinde caracterizarea redactorilor de la „Fãclia”.
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Sfatul Popular al Raionului Luduº-Cluj
Secþia Învãþãmânt ºi Culturã

NOTÃ INFORMATIVÃ
Asupra predãrii limbii române la ºcolile maghiare din raionul Luduº

Referitor la ordinul dv. nr. 5790/829 din februarie 1959, prin care ne cereþi o
dare de seamã în legãturã cu predarea lb. române în ºcolile maghiare, raportãm ur-
mãtoarele:

Întrucât studiul limbii române alãturi de celelalte materii – în ºcolile cu limba de
predare maghiarã – este unul din obiectele principale, secþia învãþãmânt ºi culturã are
ca obiectiv principal controlul ºi îndrumarea de cãtre metodiºti ºi inspectorul de spe-
cialitate a modului cum se realizeazã predarea lb. române în unitãþile noastre ºcolare.

Din inspecþiile noastre pe teren, din notele informative ale metodiºtilor care au
îndrumat predarea limbii române la ºcolile maghiare în clasele II-VII, din activi-
tatea cadrelor didactice maghiare, cercurile pedagogice, am constatat cã, privind în
general, lb. românã la ºcolile maghiare se predã în condiþii bune iar rezultatele pe
care le avem în raionul nostru în aceastã privinþã sunt satisfãcãtoare. 

Astfel, cunoºtinþele pe care le au elevii maghiari la lb. românã sunt în general
corespunzãtoare cerinþelor programei de învãþãmânt. Sunt ºcoli în care a existat o
preocupare mai mare din partea învãþãtorilor ºi profesorilor la lb. românã pentru
predarea lb. române – astfel cã rezultatele obþinute sunt bune ºi foarte bune.

La clasele I-IV, pentru ca însuºirea lb. române sã se facã în mod temeinic ºi pe
baze ºtiinþifice, multe din cadrele didactice – învãþãtori la clasele I-IV –, cum sunt
tov. Neff Olga, Major Ileana – Luduº, Major Ileana – Bogata, Beres Elisabeta –
Cipãu, Kristaly ªtefan – Luduº Garã ºi Szöcs Iosif de la ºcoala de 4 ani Cuci – fun-
damenteazã studierea ºi predarea lb. române pe cunoaºterea prealabilã a lb. mater-
ne. Aceste cadre maghiare au rezultate la clase foarte bune – cunoºtinþele
temeinice pe care le au elevii sunt un reflex al muncii calitative depusã la catedrã.
Învãþãtorii maghiari bine pregãtiþi au avut grijã chiar pentru planificarea calen-
daristicã fãcutã din timp, încât predarea limbii materne ºi a limbii române sã se
facã în strânsã legãturã ºi pe baza respectãrii principiilor metodice – cunoºtinþele
de limba românã fiind totdeauna fundamentate pe cele de lb. maternã.

La multe din ºcolile noastre se urmãreºte ca elevii sã dobândeascã pânã la ter-
minarea primelor 4 clase elementare un vocabular de cuvinte româneºti ºi sã-ºi
însuºeascã categoriile gramaticale de bazã necesare pentru o conversaþie simplã în
lb. românã, sã le dea posibilitate sã exprime în româneºte fapte din viaþa de toate
zilele, precum ºi însuºirea deprinderilor de citire ºi scriere corectã în lb. românã.

Pe lângã rezultatele frumoase pe care le avem în raion – ºi pe care unele din ele
vi le-am arãtat – mai avem ºcoli maghiare în care predarea lb. române lasã de dorit.

Astfel, sunt ºcoli maghiare unde învãþãtorii nu respectã metodica predãrii lb.
române, nefolosind imaginile ºi tablourile care se gãsesc la începutul manualului
(cl. a II-a) necesare pentru predarea celor 25 de lecþii introductive pentru dez-
voltarea vorbirii înainte de predarea alfabetului. Exemple de asemenea învãþãtori
sunt: Ferenczi Márta de la Ogra, Nemes Elisabeta – Ogra, Hanghel Rozalia de la
Luduº-Garã, care nu dau nici o importanþã suficientã predãrii lb. române. Elevii lor
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au un vocabular sãrac, se exprimã greoi, necunoscând probleme de gramaticã,
povestesc greoi, citesc ºi scriu de asemenea prost.

Multe din cadrele didactice nu cunosc bine limba românã, nu pronunþã corect
cuvintele ºi nu fac acordurile gramaticale corect ºi din aceastã cauzã nici elevii lor
nu fac altfel, ci pronunþã defectuos ca ºi dascãlii lor. Sunt ºcoli maghiare unde lb.
românã se predã în mod formal, existând doar în orar ora de lb. românã – dar
asistând la o orã de lb. românã, nu-þi poþi da seama dacã e vorba de limba românã
sau maghiarã. Aºa se întâmplã la Dileul Vechi, unde predã tov. Todor Ildico, care
nu ºtie deloc româneºte, aºa se întâmplã cu elevii de la Beºineu, Dileul Nou, care
nu ºtiu „o boabã” româneºte, deºi fac 3 ani de lb. românã.

La clasele V-VIII situaþia se prezintã mai bine decât la clasele II-IV. În raionul
nostru existã numai 5 ºcoli de 7 ani cu limba de predare maghiarã la care predau
lb. românã cadre necalificate, fiind învãþãtori. Deºi învãþãtori, tov. respectivi da-
toritã experienþei pe care o au (8-10 ani) în predarea lb. române, posedã
cunoºtinþele necesare pentru a obþine la catedrã rezultate bune.

În privinþa manualelor am putea spune cã ele corespund ºi apreciem cã ºcolile
au fost aprovizionate din timp cu ele. În predarea lb. române la ºcolile maghiare,
profesorii noºtri respectã programa ºcolarã ºi predau cunoºtinþele dupã metodele
cunoscute – directã, comparativã ºi mixtã.

Propuneri
Având în vedere importanþa predãrii lb. române pentru toate minoritãþile

naþionale ºi pentru înlãturarea lipsurilor semnalate de noi, facem urmãtoarele
propuneri:

1. Sã se tipãreascã cât mai multe tablouri sinoptice (aºa cum sunt cele pentru
limba rusã) necesare pentru clasele I ºi II.

2. Sã se editeze o metodicã a predãrii lb. române în ºcolile maghiare.
3. Sã se mãreascã numãrul de ore de lb. românã la clasele V-VII iar manualele

sã cuprindã ºi noþiuni de teorie literarã.
4. Sã se aprovizioneze bibliotecile ºcolilor maghiare ºi cu cãrþi de literaturã

românã.
5. Sã se editeze un numãr mare de dicþionare maghiaro-române ºi româno-

maghiare, cu un numãr de circa 8000-10.000 cuvinte, cele mai uzuale, necesare
atât pentru copii români, cât ºi pentru cei maghiari – ºi uneori pentru cadrele di-
dactice ºi române, ºi maghiare.

6. La cursurile de perfecþionare, la cercurile pedagogice ºi la consfãtuirile
cadrelor didactice, sã se punã accent mai mare pe problema predãrii lb. române la
ºcolile maghiare.

*
În afarã de îndrumãrile date de inspectorul maghiar ºi metodiºtii respectivi, în

cadrul inspecþiilor pe teren ºi la cercul pedagogic, Secþia învãþãmânt nu a luat alte
mãsuri în vederea îmbunãtãþirii predãrii lb. române la ºcolile maghiare. 

Cerem insistent ca dv. sã veniþi în sprijinul nostru prin aplicarea în practicã a
propunerilor fãcute de noi.

ªeful Secþiei Inspector
[indescifrabil] [indescifrabil]

(Arh.St.Cluj, Sfatul Popular al Regiunii Cluj. Secþia învãþãmânt ºi culturã, dos. 7/1959, f.110-112)



383

68

Sfatul Popular al Raionului Cluj
Secþia învãþãmânt ºi culturã
Nr. 1401/223/20 februarie 1959

Cãtre Sfatul Popular al Regiunii Cluj
Secþia de învãþãmânt ºi culturã

La ordinul d-voastrã nr. 5790/829 cu privire la îmbunãtãþirea predãrii limbii
române în ºcolile cu limbã de predare a naþionalitãþilor conlocuitoare, vã raportãm
urmãtoarele:

În cadrul raionului avem ºcoli ale naþionalitãþilor conlocuitoare numai cu
limba de predare maghiarã, deci în raport ne vom referi la predarea limbii române
în ºcolile maghiare.

1. Nivelul de asimilare a cunoºtinþelor. 
Cls. II-IV. Nivelul de asimilare a cunoºtinþelor din partea elevilor nu la toate

ºcolile este acelaºi. La ºcolile din satele cu populaþie mixtã (români, maghiari),
nivelul de asimilare a cunoºtinþelor este cu mult mai bun ca cel de la ºcolile din
satele cu populaþie maghiarã. De aici reiese cã în tratarea acestor probleme trebuie
sã facem o deosebire chiar în cadrul ºcolilor cu limbã de predare maghiarã.

La ºcolile din satele mixte putem sã spunem cã nivelul de cunoºtinþe al elevilor
în general depãºeºte chiar prevederile programelor. La aceste ºcoli, dezvoltarea
limbii, care este un capitol în studiul limbii române, nu este o greutate pentru în-
vãþãtori ºi nici pentru elevi. Sunt cazuri când chiar elevii depãºesc nivelul învãþã-
mântului prin faptul cã au un vocabular mai dezvoltat, au o pronunþare corectã ºi
[deprinderea] de a forma propoziþii. Elevii citesc corect, curgãtor, cu deplinã
înþelegere a celor citite ºi expresiv. Pronunþã corect cuvinte româneºti. De aseme-
nea, scrierea elevilor este bunã, alcãtuiesc cu uºurinþã compuneri libere, uºoare,
conform prevederilor programului.

Noþiunile de gramaticã prevãzute în program sunt însuºite, de asemenea ºi re-
gulile privitoare la ortografie. Nu constituie o greutate nici formele gramaticale,
care diferã de cele din limba maternã, ca exemplu: articolul hotãrât, pronumele
demonstrativ, forma reflexivã a verbelor etc. În concluzie, putem spune cã la ºco-
lile cu limba de predare maghiarã din satele cu populaþie mixtã nivelul de
cunoºtinþe al elevilor corespunde cu cerinþele prevãzute în programele pentru
predarea limbii române. Greutãþi sunt acolo unde învãþãtorii nu cunosc limba, însã
acestea sunt într-un numãr mic.

Nu aºa se prezintã situaþia la ºcolile din satele cu populaþie maghiarã, unde
nivelul de cunoºtinþe al elevilor lasã de dorit, în special în cazurile unde nici în-
vãþãtorii nu cunosc limba românã. La aceste ºcoli în general nu se îndeplinesc
prevederile programelor. În dezvoltarea vorbirii elevii au greutãþi. Nu însuºesc
numãrul de cuvinte prevãzut de cel din program. Aºa de exemplu, în cl. a II-a, nu
însuºesc 200 de cuvinte româneºti, aceasta se reflectã ºi asupra însuºirii celor 300-
400 de cuvinte noi la cl. a III-a ºi 400-500 cuvinte noi la clasa a IV-a. Conform pro-
gramului, un elev care terminã IV clase elementare ar trebui sã cunoascã din fondul
principal lexical român cca. 1000-1100 cuvinte. Acest lucru nu se realizeazã în ge-
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neral. Nerealizarea acestui nivel de cunoºtinþe este cauzat ºi [datoritã] faptului cã
nu toþi propunãtorii cunosc ei însuºi fondul principal lexical al limbii române. 

Nu se realizeazã în general pronunþarea corectã a limbii, deprinderea de a con-
strui corect o propoziþie în limba românã. Elevii nu citesc cu deplinã înþelegere tex-
tele, de unde reiese ºi situaþia nivelului slab gramatical. Deºi se cunosc noþiunile ºi
termenii gramaticali prevãzuþi în program de cãtre elevi, dar la aplicarea acestora se
întâmpinã greutãþi. La o analizã morfologicã ºi sintacticã se descurcã greoi.

În ceea ce priveºte obiºnuirea elevilor cu conversaþiile uzuale, rezultatele sunt
satisfãcãtoare la majoritatea ºcolilor, chiar bune, deoarece se pune un accent de-
osebit din partea învãþãtorilor pe conversaþii.

Compunerile scrise ale elevilor la majoritatea ºcolilor sunt mai slabe, acest
lucru rezultã ºi din faptul cã elevii cunosc un numãr mic de cuvinte din fondul
principal lexical al limbii române. Nu au deprinderea de a construi corect o
propoziþie în limba românã ºi în special nu sunt în stare sã foloseascã formele gra-
maticale corespunzãtoare.

La cls. V-VII situaþia se prezintã aproape ca ºi la clasele I-IV, totuºi realizãrile
sunt mai mari, deoarece profesorii care predau limba românã cunosc limba, au ex-
perienþã în muncã, însã la ºcolile din satele cu populaþie maghiarã elevii pro-
movându-se în clasa a V-a ºi neavând cunoºtinþele prevãzute în programele pentru
cl. I-IV nu se poate continua de a se îmbunãtãþi cunoºtinþele cu cele prevãzute în
programele clasei a V-a. Profesorul trebuie sã îmbunãtãþeascã cunoºtinþele ºi
numai dupã aceasta sã treacã la predarea celor prevãzute în program.

La cls. a VII-a manualul elevilor este greoi. În unele lecturi sunt folosite cuvinte
dialectale sau exprimãri din alte regiuni ale þãrii ºi pe care elevii nici nu le aud în
convorbirile de zi cu zi ºi nici nu le folosesc.

Gramatica la cls. V-VII este prea pretenþioasã la elevi, ar fi cu mult mai eficace
ca la aceste clase sã nu punã o bazã temeinicã la elementele principale din gra-
maticã. Sã mediteze în general asupra noþiunilor gramaticale cuprinse în progra-
mul clasei a IV-a.

Dacã sunt greutãþi în ceea ce priveºte predarea limbii române la cls. V-VII ºi cã
rezultatele nu sunt aºa bune se datoreazã faptului cã în cadrul raionului nu avem
nici un profesor de specialitate. În majoritatea cazurilor predau învãþãtori la aces-
te clase care cunosc limba românã sau profesori de altã specialitate.

La clasele I-IV nu avem învãþãtori necalificaþi, iar cei calificaþi în medie de 40%
cunosc bine limba românã, deci ca atare nu este asiguratã în general predarea lim-
bii române în cls. I-IV. 

Acþiuni speciale din partea secþiunii, pentru a ajuta cadrele didactice care
predau lb. românã, nu au fost întreprinse. Un numãr mare de cadre didactice au
urmat în anii trecuþi cursurile de varã organizate în scopul dezvoltãrii, însuºirii
limbii române din partea acestora. Rezultatele cursurilor s-au simþit prin faptul cã
s-a îmbunãtãþit totuºi nivelul de predare a lb. române.

Mãsurile preconizate a se lua pe plan raional pentru îmbunãtãþirea continuã a
predãrii limbii române în ºcolile cu limba de predare maghiarã sunt cele folosite
ºi în prezent: ajutorul dat din partea inspectorilor din colectivul secþiei ºi ajutorul
dat din partea metodiºtilor voluntari. 

Propuneri
1. Sã se organizeze cursuri în perioada de varã pentru învãþãtori, cu douã cicluri:

pentru începãtori ºi pentru cei care cunosc într-o mãsurã oarecare limba românã.
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2. Pentru profesorii care predau la clasele V-VII ºi nu au specialitatea lb.
românã, dar cunosc lb. românã, sã se organizeze un curs de calificare cu o duratã
mai scurtã ca la facultate.

3. Programele pentru predarea lb. române în ºcolile cu limba de predare
maghiarã sã fie analizate temeinic, în special cea de la clasele V-VII, ºi reduse la
nivelul celor din clasele I-IV, bazatã în special pe conversaþii, lecturi uºoare.

4. Sã fie introdusã predarea limbii române în cl. I, bazatã numai pe conversaþii
uºoare, dupã tablouri ºi într-un volum mic de cunoºtinþe.

ªeful Secþiei Înv. ºi Cult. Insp. Met. Cult.
Suciu Ovidiu Orban Martin

(Arh.St.Cluj, Sfatul Popular al Regiunii Cluj. Secþia învãþãmânt ºi culturã, dos. 7/1959, f.293-296)
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PROCES-VERBAL
luat în ºedinþa de marþi, 3 martie 1959, la Teatrul Maghiar Cluj[1]

Prezenþi: cadrele didactice ºi studenþii Facultãþilor de ºtiinþe naturale-geografie
ºi matematicã-fizicã de la Universitãþile „V. Babeº” ºi „Bolyai”, ºi cadrele didactice
ºi studenþii Institutului „I. Andreescu” din Cluj.

Prezidiul: 1. Joja Athanasie, ministrul Învãþãmântului ºi Culturii[2]; 2. Tompa
ªtefan, secretar regional PMR Cluj; 3. Iliescu Ion, preºedinte al Comitetului
Executiv UASR[3]; 4. Degan Vasile, secretar al Comitetului UTM „V. Babeº”; 
5. Topan Vasile, secretar al Comitetului PMR „V. Babeº”; 6. Melegh Francisc, secre-
tar al Comitetului PMR „Bolyai”; 7. Daicoviciu Constantin[4], rector Universitatea
„V. Babeº”; 8. Takács Ludovic, rector Universitatea „Bolyai”; 9. Vandici Leontin,
muncitor CFR; 10. Regöczi Vasile, muncitor „Unirea”; 11. Tóth Alexandru, decan
„Bolyai”; 12. Marincaº Valeria, decan „Babeº”[5]; 13. Vezentan Nicolae, lector
„Babeº”; 14. Péterfy ªtefan, prof. „Bolyai”; 15. Toma Olivia, studentã an IV, preºe-
dinte UAS „Babeº”; 16. Lászlóffy Pál, student an III, matematicã, „Bolyai”; 17. Sipos
Ádám, student an II, geografie, „Bolyai”; 18. Chirilã Constantin, student an IV,
matematicã-fizicã, „Babeº”; 19. Raþiu Onoriu, lector, preºedinte UAS, „Babeº”; 
20. Irimie Elena, studentã an III, matematicã-fizicã, „Babeº”; 21. Ágoston Zoltán,
student an II matematicã, „Bolyai”; 22. Moldovan Elena, lector matematicã,
„Babeº”; 23. Moldvai Mihai, student, an I ºtiinþe naturale, „Bolyai”; 24. Nagy Lajos,
decan, „Bolyai”[6]; 25. Daniel Popescu, rector Institutul „I. Andreescu”; 26. Pat-
tantyus Carol, secretar OB PMR, Institutul „I. Andreescu”[7]; 27. Ciupe Aurel, pro-
fesor Institutul „I. Andreescu”[8]; 28. Mihãlescu Ion, student, Institutul „I.
Andreescu”; 29. Szilágyi Béla, student, Institutul „I. Andreescu”; 30. Fekete
Margareta, studentã, Institutul „I. Andreescu”.

Tov. Degan Vasile dã citire referatului Comitetului UTM al Universitãþii „V.
Babeº”, anexat. Sala în picioare, aplaudã cu mult entuziasm, scandând: „Trãiascã
RPR, scumpa noastrã patrie”; „Trãiascã tov. Gh. Gheorghiu-Dej”; „Trãiascã înfrãþirea
poporului român cu naþionalitãþile conlocuitoare”; „Trãiascã PMR, trãiascã UAS”.
Are loc o pauzã de 10 minute, cu care ocazie se cere ca cei care doresc sã ia cu-
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vântul sã depunã pe masa prezidiului un bilet cuprinzând numele ºi funcþia sa, în
care ordine vor lua parte la discuþii. Dupã pauzã iau cuvântul urmãtorii tovarãºi:

1. Coman Nicolae, student anul IV, Facultatea de ºtinþe naturale, Universitatea
„V. Babeº”:

„Momentul prelucrãrii documentelor conferinþei a II-a pe þarã a Asociaþiilor
Studenþeºti în mijlocul studenþilor din facultatea noastrã a fost un prilej solemn de
analizã a conþinutului muncii noastre politice ºi ideologice. Conferinþa a dezbãtut
probleme esenþiale privind munca ºi activitatea din institutele de învãþãmânt su-
perior. În cele ce urmeazã aº vrea sã prezint unele aspecte din munca ºi viaþa stu-
denþilor din facultatea noastrã.

Astãzi, noi, studenþii, avem o viaþã pe care ºi-o închipuiau doar fiii poporului
muncitor în timpul regimului burghezo-moºieresc. A fost creatã o largã bazã ma-
terialã necesarã dezvoltãrii învãþãmântului, a activitãþii artistice ºi muncii cultura-
le de masã – a spus tov. Gh. Gheorghiu-Dej în cuvântarea sa la Conferinþa a II-a
UASR. Au fost reamenajate ºi construite zeci de localuri pentru învãþãmântul su-
perior ºi numeroase laboratoare. În facultatea noastrã 377 de studenþi au burse,
ceea ce reprezintã aproape 60% din numãrul studenþilor, iar 60% din numãrul stu-
denþilor iau masa la cantinele studenþeºti, 50% din studenþii noºtri locuind azi în
cãmine noi, spaþioase ºi cu tot confortul.

Mulþumim din inimã clasei muncitoare, mulþumim din inimã partidului pen-
tru condiþiile create. Noi vom munci din rãsputeri, ne vom însuºi cu sârguinþã ide-
ologia marxist-leninistã ºi cuceririle ºtiinþei, pentru a deveni cadre bine pregãtite,
necesare construirii socialismului în scumpa noastrã partie, Republica Popularã
Românã. (Sala în picioare, aplauze).

În munca de construire a socialismului participã întregul popor muncitor –
spune în continuare vorbitorul – ºi pentru a ne crea o viaþã fericitã nu se pune
problema de eºti român, maghiar, german, evreu sau de altã naþionalitate, ci
fiecare îºi dã contribuþia sa în uzine, în mine, pe ogoare, în laboratoare. Studenþii
facultãþii noastre au primit cu bucurie ºi entuziasm hotãrârile luate de Conferinþa
a II-a UASR[9] ºi de cãtre Comitetul Regional de Partid Cluj, de a unifica organi-
zaþiile de partid, UTM ºi asociaþiile studenþeºti ale celor douã universitãþi, ºi-ºi
exprimã hotãrârea lor de a munci cu ºi mai mult elan în noua formã organiza-
toricã. Noi, studenþii români, maghiari, germani ºi celelalte naþionalitãþi trebuie
sã trãim împreunã.

În noul nostru cãmin, Cãminul „A”, trãim în bunã înþelegere studenþi de
diferite naþionalitãþi. Împreunã învãþãm, împreunã ne organizãm viaþa noastrã în
cãmin, împreunã ne petrecem timpul liber prin diferite activitãþi culturale, împre-
unã pãstrãm ceea ce partidul ºi guvernul ne-au pus la dispoziþie. În multe camere
stau împreunã studenþi de la Universitatea „V. Babeº” cu studenþi de la
Universitatea „Bolyai”. Organizându-ºi împreunã viaþa lor în comun, între ei s-au
legat prietenii strânse, învãþând unii de la alþii, ajutându-se reciproc. Câteva 
exemple sunt concludente. Astfel: între Cziprisz Emese, Cristea Vasile, Szikszai I.,
locatari ai aceleiaºi camere, s-au legat relaþii strânse de prietenie. Cristea V.
cunoaºte acum limba maghiarã, iar Szikszai Iosif ºi Cziprisz E. cunosc mult mai
bine limba românã. „Noi, studenþii maghiari, suntem foarte bucuroºi cã locuim îm-
preunã cu studenþii români”, a spus tov. Király Ferenc. „Astfel, noi am învãþat bine
româneºte, putând deveni profesori bine pregãtiþi”. Studenþii facultãþii noastre vor
fi foarte bucuroºi sã locuiascã împreunã, sã muncescã împreunã cu studenþii fa-
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cultãþii de ºtiinþe naturale ai Universitãþii „Bolyai”, convinºi fiind cã vom avea
foarte multe de învãþat unii de la alþii.

Am primit cu deosebitã bucurie propunerea tov. decan Marincaº Valeria, de a
face împreunã practica de teren ºi de producþie. ªi am dori ca chiar în acest an,
studenþii ambelor facultãþi sã participe împreunã la munca ºtiinþificã din cadrul
cercurilor studenþeºti, iar la sfârºitul anului, împreunã cu studenþii maghiari ºi sub
conducerea cadrelor didactice de la facultãþile de ºtiinþe naturale ale celor douã
universitãþi, sã efectuãm împreunã practica de teren ºi de producþie.

Trãim o viaþã nouã, a spus mai departe vorbitorul. În þara noastrã poporul e
stãpân. Poporul, sub conducerea partidului, construieºte socialismul ºi în drumul
vieþii noastre noi nu vom permite sã ne stea în cale cei ce vor sã zdruncine uni-
tatea oamenilor muncii, infiltrând teoriile otrãvite ale naþionalismului burghez,
aceastã armã odioasã a imperialiºtilor, care-ar dori din nou sã ne subjuge þara. Vom
fi vigilenþi ºi vom demasca fãrã cruþare orice formã a naþionalismului, oriºicând ºi
sub orice formã s-ar ivi el.

Uniþi într-un colectiv larg, înarmaþi cu ideologie marxist-leninistã, sub conduce-
rea partidului, vom putea mai uºor ºi mai repede sã realizãm construirea socialis-
mului în scumpa noastrã patrie, Republica Popularã Românã. (Sala în picioare,
strigãte de: „Trãiascã RPR”, „Trãiascã PMR”, „Trãiascã Gh. Gheorghiu-Dej”).

2. Iambor Elisabeta, studentã Universitatea „Bolyai”.
Începe prin a arãta cã a studiat documentele Conferinþei a II-a pe þarã a UASR

ºi din rapoartele prezentate s-au desemnat principalele sarcini ce stau în faþa aso-
ciaþiei ºi a studenþimii noastre. Între alte probleme s-a discutat ºi aceea a cercurilor
ºtiinþifice studenþeºti, în legãturã cu care face remarca cã nu întotdeauna au exis-
tat tematici bine alese, care sã fi dus la rezultate deosebite, lipsind uneori apro-
fundarea problemelor privitoare la activitatea cercurilor studenþeºti.

În ce priveºte practica, situaþia este satisfãcãtoare la majoritatea cercurilor.
Numeºte unele cercuri cu activitate satisfãcãtoare, printre care cercul de as-
tronomie, de pedagogie, arãtând cã nu aceeaºi este situaþia la cercul de fizicã teo-
reticã, la care nici un student nu s-a prezentat în acest an. În ce priveºte temele,
acestea nu sunt suficient de variate. Cercurile ºtiinþifice aprofundeazã cunoºtinþele
ideologice ºi legãtura cu problemele de specialitate. Tezele dialecticii s-au învãþat la
cursul de materialism dialectic. Doreºte ca în cursurile ideologice acestea sã fie mai
legate de specialitate, în matematicã ºi fizicã. Ca o lipsã generalã a cercurilor, con-
siderã faptul cã nu au avut legãturi permanente cu cercurile ºtiinþifice din cadrul
Universitãþii „V. Babeº”, dar prin unificarea celor douã universitãþi din Cluj ºi cer-
curile ºtiinþifice îºi vor intensifica munca ºi rezultatele vor fi mai bune în viitor.

3. Borcea Mircea, student, Universitatea „Victor Babeº”.
Începe prin a arãta cã, din problemele ridicate ºi discutate cu ocazia conferinþei

a II-a pe þarã a UASR, a aprofundat douã probleme, ºi anume: educaþia comunistã
a tineretului ºi învãþãtura marxistã, ºi unele aspecte ale problemei naþionale.

Insistã asupra educaþiei comuniste a tineretului, deci ºi a studenþimii, constru-
irea socialismului fiind legatã de cunoaºterea legilor de dezvoltare a societãþii, de
participarea la viaþa activã a societãþii. Sunt rãmãºiþe ideologice burgheze,
apolitismul manifestat de unii studenþi fiind o urmare a acesteia. Afirmã cã aceas-
ta este o atitudine cu totul greºitã, referindu-se la afirmaþia lui Lenin cã nu poþi trãi
în societate ºi sã fii liber de ea, trebuind pânã la urmã sã te asociezi la una din
clasele societãþii. Fiecare om al muncii trebuie sã se situeze ºi sã se asocieze pozi-
þiei clasei muncitoare.
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În facultatea sa funcþioneazã 3 cicluri de învãþãmânt politic, participând majori-
tatea studenþilor. Existã însã ºi o minoritate indiferentã ºi delãsãtoare, ex. Danciu
Maria, Mitrovici, Bordea, a cãror comportare a atras luarea de mãsuri contra lor. Sau
alt exemplu, Urs Viorel, anul I, care a manifestat atitudini huliganice, iar în sesiunea
de examene nu a luat nici unul. Scoate în evidenþã faptul cã studenþii slab sau greºit
orientaþi din punct de vedere ideologic nu reuºesc sã aibã rezultate bune nici pe linie
profesionalã, însuºirea învãþãturii marxist-leniniste fiind un ajutor deosebit de
preþios în atingerea culmilor luminoase ale ºtiinþei. Crede cã o cauzã a neînsuºirii de
unii studenþi a învãþãturii marxist-leniniste este legatã ºi de unele manifestãri
naþionalist-ºovine. Clasa burghezã a dus ºi încearcã sã ducã încã o luptã naþionalã
de clasã, care a constituit sprijinul organizaþiilor fasciste, cuziste, Garda de Fier ºi
permiþând organizarea reacþiunii minoritãþilor naþionale.

PMR asigurã deplinã libertate între naþionalitãþi, pe baza relaþiilor de prietenie.
Muncitorii þãrii noastre, indiferent de naþionalitate, luptã pentru realizarea þelului
comun, construirea socialismului. A fost pe un ºantier, cu ocazia practicii în pro-
ducþie, din Reg. Autonomã Maghiarã, unde a constatat cã munca a unit pe toþi
muncitorii, indiferent de naþionalitate. Sã nu uitãm însã cã în perioada actualã
problema naþionalã este arma ideologiei burgheze ºi a imperialismului.
Sprijinindu-se pe aceasta, elementele capitaliste dezvoltã neîncrederea reciprocã
între naþionalitãþi, pentru abaterea lor de la scopul principal, construirea socialis-
mului. Dã ca exemplu de rod al otrãvii naþionaliste manifestãrile unor studenþi cu
ocazia zilei de 24 ianuarie, având ºi la facultate un caz asemãnãtor, care a fost în-
lãturat. Ca ºi muncitorii din fabrici ºi uzine, din mine, ºi studenþimea sã se uneas-
cã în procesul de instruire, sã foloseascã în comun utilajul, pentru a ajunge la
realizãri mai bune, îndeplinind cu cinste sarcinile ºi înfrãþiþi pe uriaºul ºantier al
Republicii Populare Române. (Aplauze).

4. Grumaz Vasile, student anul V textile, Institutul „I. Andreescu”.
Începe prin a arãta cã cuvântarea tov. Gh. Gheorghiu-Dej la deschiderea lu-

crãrilor Conferinþei a II-a a studenþilor pe þarã, a constituit un îndreptar preþios în
activitatea de viitor a organizaþiilor de partid, de UTM, a Asociaþiilor studenþilor,
precum ºi a conducerilor tuturor institutelor de învãþãmânt superior. Partidul nos-
tru a manifestat în tot timpul activitãþii sale o deosebitã grijã faþã de UTM, credin-
cioasã partidului, care a luat parte activã la mãreþele prefaceri economice ºi
culturale ce au loc în regimul nostru de democraþie popularã. Aminteºte eroicele
acte ale brigazilor tineretului de pe ºantierele Bumbeºti-Livezeni, Salva-Viºeu,
hidrocentrala „V.I. Lenin” de la Bicaz, ºantierele hunedorene ºi altele, pe care o
parte din studenþii institutului le-au cunoscut în cadrul practicii de varã 1958.
UTM-ul ºi-a adus contribuþia ºi la educarea tinerilor intelectuali ieºiþi din rândul
oamenilor muncii.

Urmare hotãrârilor Biroului Politic al CC al PMR, sub conducerea organizaþiilor
de partid ºi îndrumarea organelor superioare UTM, organizaþiile de UTM ºi
Asociaþia studenþeascã ºi-au adus contribuþia lor la îndeplinirea acestor hotãrâri.
În anul universitar trecut s-au înregistrat succese în toate domeniile de activitate,
s-a îmbunãtãþit disciplina, cum ºi atitudinea în viaþa extrauniversitarã. Aminteºte
dezvoltarea iniþiativei în cadrul UTM, care a dus la rezultate pozitive în popu-
larizarea artei desfãºuratã în cadrul Institutului, în rândul oamenilor muncii, a
studenþilor ºi a militarilor, prin organizãri de expoziþii, dovedindu-se cu aceste
ocazii cã studenþii, în marea lor majoritate, îºi iubesc meseria ºi garanteazã acest
fapt cã ei pot deveni artiºti cetãþeni ai patriei noastre, punându-ºi întreaga lor ca-
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pacitate de muncã creatoare în slujba poporului nostru muncitor condus de par-
tid, care îi preþuieºte ºi aºteaptã de la ei lucruri mari. Fãrã îndoialã, aceste rezul-
tate se datoresc muncii desfãºurate de cadrele didactice, organizaþia de partid,
organizaþia UTM din institutul nostru.

Organizaþia UTM ºi Asociaþia Studenþilor au acordat o mai mare atenþie
educãrii ideologice a studenþilor, dar mai are ºi lipsuri, între care importantã este
aceea cã nu a reuºit încã sã mobilizeze pe toþi studenþii sã simtã marile transfor-
mãri ce au loc zi de zi în þara noastrã scumpã. Grave deficienþe constau în ati-
tudinea unor studenþi faþã de însuºirea învãþãmintelor creatoare marxist-
leniniste, faþã de problemele politice actuale pe care unii adeseori le ignoreazã
sub paravanul zisei munci specifice ºi a lipsei de timp pentru pregãtirea politicã
ºi ideologicã. Aceste manifestãri au dus pânã acolo încât unii studenþi, la prelu-
crarea documentelor de partid din 9-13 iunie[10], sã aibã o atitudine nejustã, ca
Szakács Béla, care în timpul ºedinþei de prelucrare a pus în circulaþie unele
bileþele care au sustras atenþia unor studenþi de la importantele probleme, iar
Nánási Levente a avut o atitudine împãciuitoristã, cãutând sã camufleze pe au-
torul acestor bilete prin nedemascare. Nu mai prejos este ºi atitudinea lui Spãtaru
Mircea, care a refuzat o importantã sarcinã tresatã de organizaþia UTM. Aceste
elemente au fost excluse din rândurile noastre. Subaprecierea cunoºtinþelor
politice ºi ideologice a dovedit-o ºi Kolumbán Árpád, în convorbirea avutã cu tov.
Marian Pavel, secretarul Comitetului Orãºenesc UTM ºi cu tov. Voiculescu de la
CC UTM. Crede cã mai sunt astfel de elemente, pe care n-au reuºit încã sã le des-
copere, dar pe care sigur le vor descoperi.

Pál Lajos a avut o atitudine cu totul duºmãnoasã, naþionalist-ºovinã faþã de
regimul nostru democrat-popular, când în timpul evenimentelor contrarevo-
luþionare din RP Ungarã a manifestat simpatie faþã de aceste evenimente, multi-
plicând ºi difuzând poezii ale scriitorilor reacþionari în rândurile studenþilor de la
Univ. „Bolyai”. Chiar înainte de descoperirea acestor fapte, organizaþia noastrã UTM
l-a exclus pentru neîndeplinirea unor sarcini ce i s-au trasat în toamna anului 1956.

În anul curent ºcolar, organizaþia de bazã PMR ºi UTM au descoperit elemente
care s-au strecurat în rândurile studenþilor, fii ai oamenilor muncii, pe bazã de acte
false. Citãm cazul lui Nagy Enikõ, fostã membrã a unei organizaþii contrarevo-
luþionare, al lui Varga Ecaterina, care timp de doi ani a stat în institutul nostru, in-
tenþionând sã-l termine, beneficiind de falsã calitate de fiicã de muncitor, când în
realitate era fiicã de fabricant ºi moºier, având cea mai mare fabricã de mucava din
Cluj, ºi al lui Fãrcaº Zoe, care nu ºi-a completat fiºa personalã cu date exacte.
Aceste elemente au fost înlãturate din institut. Datoria organizaþiei UTM, sub con-
ducerea organizaþiei de bazã PMR, este de a descoperi astfel de elemente ºi a le în-
lãtura din mijlocul nostru.

O importantã sarcinã – spune mai departe vorbitorul – revine cadrelor didactice,
de a educa tineretul în spiritul învãþãturii marxist-leniniste. Procesul complex al
pregãtirii tinerei generaþii de intelectuali implicã în mod necesar atât însuºirea pro-
fundã ºi temeinicã a cunoºtinþelor profesionale, cât ºi a unei concepþii înaintate de-
spre naturã ºi societate, care cere o temeinicã pregãtire ideologicã ºi politicã.
Artistul zilelor noastre nu se poate limita la viziunea îngustã a propriei sale spe-
cialitãþi, el trebuie sã-ºi însuºeascã învãþãtura marxist-leninistã, unica bazã ºtiinþi-
ficã care ajutã la înþelegerea conþinutului vieþii. Astfel, în institutul nostru s-a
resimþit ajutorul org. de bazã PMR ºi UTM în ceea ce priveºte organizarea ºi
desfãºurarea informãrilor politice sãptãmânale, ce au loc în ateliere pe an de studii.
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Una din problemele cele mai importante în munca de educare comunistã a stu-
denþilor, în special în centrul nostru uiversitar, o constituie educaþia internaþiona-
listã în spiritul de frãþie de nezdruncinat dintre poporul român ºi minoritãþile
conlocuitoare. Lupta consecventã împotriva oricãrei manifestãri a naþionalismului
burghez, ori de unde ar veni, o vom combate cu toatã hotãrârea. Un rol deosebit în
adâncirea înfrãþirii poporului român cu minoritãþile conlocuitoare îi revine ºcolii.
La institutul nostru s-au dezvoltat într-o oarecare mãsurã colaborarea ºi studierea
împreunã a studenþilor români, maghiari, germani ºi alþii într-o singurã clasã ºi
sub conducerea aceluiaºi profesor la cursurile practice, ca de ex. secþiile de textile
ºi graficã. Însã n-am reuºit la secþiile de picturã ºi sculpturã, deºi lucreazã stu-
denþii români ºi maghiari în aceaºi clãdire, ca studenþii români ºi maghiari ai
aceluiaºi an sã lucreze în acelaºi atelier. Organizaþia UTM ºi Asociaþia studenþeas-
cã pune întrebarea, dacã nu s-ar putea realiza aceeaºi formã de colaborare în în-
vãþãmânt ca ºi la secþiile amintite. Bogata experienþã a cadrelor unite, cunoaºterea
reciprocã a studenþilor români ºi ai minoritãþilor naþionale, justificã absolut aces-
te unificãri. Suntem siguri cã exemplul acesta va da rezultate frumoase la unifi-
carea celor douã universitãþi „Babeº” ºi „Bolyai”. Din experienþa mea de fost miner,
pot sã împãrtãºesc tuturor colegilor cã în mediul mineresc de la Baia Mare am lu-
crat cot la cot în deplinã armonie muncitorul român ºi cel maghiar, muncind cu
aceeaºi râvnã pentru scopul comun, mãrirea producþiei pentru construirea socia-
lismului cât mai repede în patria noastrã comunã, RPR. (Aplauze).

Aminteºte sarcinile de mare rãspundere, care stau în faþa organizaþiei de tineret
ºi Asociaþiilor Studenþeºti, îndrumarea ºi controlul studenþimii în vederea asigu-
rãrii unui înalt nivel ideologic ºi ºtiinþific, acordarea atenþiei deosebite formãrii de
brigãzi de muncã patrioticã, ajungându-se sã disparã concepþiile de „domniºori ºi
domniºoare” la unii studenþi de la muzicã sau plasticã, afirmând cã-ºi stricã dege-
taþia sau performanþa prin câteva ore de muncã voluntarã. Suntem cu toþii tineri ºi
nu putem rãmâne indiferenþi faþã de marile realizãri ºi transformãri socialiste ale
patriei noastre. În cadrul institutului activeazã unele brigãzi, cum sunt cele ce lu-
creazã la decorurile pieselor de teatru în cadrul casei de culturã studenþeascã, cum
este Tânãra gardã ºi Student în anul III, care vor fi puse în curând în scenã, cu
toate cã institutul nu are secþie de scenografie.

În prezent, preocupãrile studenþilor institutului sunt legate de cel de-al III-lea
festival republican din Cluj, prilej de trecere în revistã, cu care ocazie se va putea
afirma talentul în slujba realismului socialist, în slujba oamenilor muncii din þara
noastrã dragã.

5. [Neidentificat]
Începe prin a arãta cã þinerea conferinþei a II-a a Asociaþiilor studenþeºti pe þarã

a constituit un mare eveniment, discuþiile ºi propunerile fãcute influenþând asupra
muncii depuse de studenþime, analiza muncii profesionale arãtând lipsurile ºi
metodele de înlãturare.

Subliniazã cã sarcinile organizaþiilor UTM în educarea tineretului pentru
însuºirea teoriei marxist-leniniste ºi aplicarea internaþionalismului proletar sunt
mari ºi de o importantã însemnãtate. Se referã la educaþia politicã ºi pregãtirea stu-
denþilor pentru activitatea de dupã studii ºi legãtura þinutã cu studenþii de la
Universitatea „Babeº”, în cadrul organizaþiei UTM, facultatea matematicã „Bolyai”.
Din cele patru forme de învãþãmânt politic, informaþiile politice lunare, adunãrile
generale UTM ºi forme permanente, bune rezultate a dat informaþia politicã lu-
narã, având o participare activã, þinutã la nivelul anilor de studii, discuþiile pur-
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tate fiind vii. Învãþãmântul politic nu a dat rezultate bune, studenþii necontribuind
la discuþii. În adunãrile generale UTM s-au þinut conferinþe, de ex. problemele ma-
terialismului dialectic în matematicile superioare, evidenþiindu-se importanþa
cunoaºterii ºi aplicãrii materialismului dialectic în problemele ºtiinþei. Au avut
sprijin din partea OB UTM ºi cadrelor didactice. Menþioneazã cã s-a þinut legãtu-
ra cu profesorii absolvenþi activând în învãþãmântul mediu, a cãror corespondenþã
se popularizeazã la gazeta de perete.

Din experienþã, aceste forme ºi mãsuri nu sunt suficiente. Cum au apãrut pro-
blemele conferinþei Asociaþiilor, avem mult de îndeplinit pentru traducerea în
viaþã a internaþionalismului proletar. Între studenþii aceluiaºi oraº trebuie sã existe
nu colaborare, ci înfrãþire. Pânã acum nici colaborare nu a existat în mod perma-
nent. Pentru aceasta a rãspuns organizaþia UTM pe facultãþi, nemobilizând stu-
denþii la o bunã legãturã cu studenþii de la Universitatea „Babeº”. Niciodatã UTM
n-a organizat o ºedinþã de comitet sau plenarã comunã. În viitor, în cadrul univer-
sitãþii unice se va realiza o permanentã legãturã.

Trebuie sã luptãm, a spus vorbitorul, pentru înlãturarea oricãrei manifestãri
naþionalist-ºovine. În unitatea noastrã vom gãsi forþe mai puternice pentru con-
struirea socialismului în patria noastrã. (Vii aplauze).

6. Toma Olivia, studentã Facultatea matematicã-fizicã, Univ. „Babeº”.
Scoate în evidenþã cãldura ºi entuziasmul care a caracterizat cea de-a douã con-

ferinþã pe þarã a UASR, ale cãrei lucrãri au fost urmãrite cu viu interes. Citeazã cu-
vintele tov. preºedinte Iliescu: „Trãim vremuri în care se fãureºte primãvara
omenirii. Cu fiecare treaptã urcatã prin voinþa ºi munca neobositã a poporului pe
drumul luminos al socialismului, pe care ne conduce partidul, în faþa noastrã se des-
chid noi ºi minunate perspective de muncã creatoare”, cuvinte care constituie un în-
demn cãtre toþi tinerii þãrii noastre în opera mãreaþã de construire a socialismului.

Beneficiind de condiþii optime de învãþãturã, studenþimea ºi-a dat interesul sã
facã faþã cu succes sarcinilor ce le revin. Dovadã sunt rezultatele obþinute în se-
siunea de examene. 88% din examene au fost promovate. Sunt ºi cazuri negative,
de exemplu Rãdulescu Aneta, anul IV. Sunt puþini la numãr, dar totuºi sunt, care
au înþeles greºit regulamentul de examene, ex. tov. Ilea Ioan, Mailat Maria,
Machedon C-tin. Sub toatã critica s-a prezentat însã anul III fizicã, numai 3 din 22
studenþi promovând examenele. Explicaþia existã în faptul cã în aceastã grupã au
fost unele elemente înrãite, cu influenþã negativã, ex. Benea Constantin ºi Lupea.
Printre altele, Benea a provocat scandal la una din întrunirile tovãrãºeºti la Casa
de Culturã, atrãgându-i-se atenþia a cãutat sã uzeze de forþã.

Noi nu avem nevoie de asemenea elemente, ci, dimpotrivã, luptãm pentru stâr-
pirea lor. Hotãrârea de exmatriculare a fost just apreciatã de masa de studenþi. Nu
e de mirare cã cei 3 studenþi din grupã, care au promovat integral examenele, sunt
fii de muncitori, singurii din grupã. Un exemplu concret reieºind justeþea politicii
partidului pentru îmbunãtãþirea compoziþiei sociale a studenþilor.

În continuare aminteºte rezultatele bune obþinute de studenþi în cadrul cer-
curilor ºtiinþifice, urmãrindu-se contribuþia originalã a studenþilor. Cercul de ºti-
inþe sociale constituie un ajutor preþios pentru însuºirea unei concepþii înaintate
despre naturã ºi societate. Numai înarmaþi cu o concepþie despre lume ºi viaþã,
justã, viitorii cercetãtori vor putea avea o viziune clarã despre scopul viitoarei
lor activitãþi.

O problemã viu discutatã ºi cu entuziasm primitã a fost aceea a internaþionalis-
mului proletar. Ne-a bucurat mult propunerea Biroului Regional de Partid, care
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prevedea unirea celor douã universitãþi prietene. Ne-am imaginat imediat o bogatã
ºi intensã activitate a cercurilor ºtiinþifice comune, o bibliotecã mult mai vastã ºi
laboratoare mai complete, înzestrate cu multe aparate, unde studenþii români ºi
maghiari îºi vor potoli setea de ºtiinþã ºi culturã.

Muncind ºi învãþând împreunã, studenþii români ºi maghiari trebuie sã în-
tãreascã ºi mai mult frãþia în lupta comunã pentru victoria socialismului. Tinereþea
e pe lângã muncã, veselie, bucurie ºi dragoste; deci locul de muncã legându-ne,
vreau sã ne lege aceleaºi bucurii. (Aplauze puternice) 

7. Péterfy István, profesor Universitatea „Bolyai”, membru corespondent al
Academiei RPR.

Referindu-se la lucrãrile celei de a doua conferinþe pe þarã a studenþilor, unde
s-au analizat problemele ºi sarcinile ce stau în faþa învãþãmântului nostru superi-
or, aratã cã sarcina principalã este ca odatã cu pregãtirea teoreticã a studenþilor sã
se asigure o legãturã strânsã a procesului de învãþãmânt cu practica, cu cerinþele
agriculturii ºi producþiei socialiste în plinã dezvoltare. Din sarcina fundamentalã
arãtatã de tov. Gh. Gheorghiu-Dej rezultã necesitatea aprofundãrii diferitelor pro-
bleme ale marxism-leninismului.

A doua conferinþã, spune mai departe vorbitorul, aratã importanþa asigurãrii
deplinei egalitãþi în drepturi a minoritãþilor naþionale cu poporul român ºi în-
frãþirea celor ce muncesc pentru construirea socialismului în þara noastrã. ªcoala
este un mijloc important pentru înlãturarea tendinþelor de învrãjbire ºi izolare
naþionalã, cum ºi de educare a tineretului în spiritul socialismului. Teza clasicã a
lui Lenin, importanþa unirii naþionalitãþilor în domeniul învãþãmântului, pregãti-
rea cadrelor ducând la victorie în opera de construire a socialismului.

Potrivit învãþãturii marxist-leniniste, în þara noastrã se asigurã învãþãmântul de
toate gradele în limba maternã a naþionalitãþilor conlocuitoare. Dar învãþãmântul
în limba maternã nu exclude colaborare strânsã în laboratoare, biblioteci etc. În
conferinþã s-a analizat ºi aceastã laturã, s-au fãcut propuneri concrete de studenþi
ºi profesori de la Universitãþile „Babeº” ºi „Bolyai”, pentru crearea unui învãþã-
mânt comun în Cluj, cu un corp didactic puternic, care sã-ºi intensifice eforturile
pentru a da patriei cadre cât mai bine pregãtite.

Pe baza hotãrârii Comitetului PMR Cluj se trece la realizarea unirii celor douã
universitãþi. Din experienþã proprie cunoaºte importanþa unei astfel de colaborãri
a studenþilor ºi profesorilor. În trecut exista asuprire naþionalã, otrava naþionalis-
mului, pentru învrãjbirea naþionalitãþilor cu scopul de a le abate de la lupta co-
munã. Rezultatele au fost nefaste ºi în rândul studenþimii de atunci cãzând victime
ale fascismului. Cu 30 de ani în urmã eram student la vechea Universitate din Cluj.
Atunci existau la facultatea de ºtiinþe naturale ºi unele cadre progresiste, cu senti-
mente de prietenie faþã de minoritãþile naþionale. În sãli de curs, laboratoare, a
legat prietenii indisolubile, în cãmine s-au înfrãþit ºi mai mult, convieþuirea zilnicã
în comun având efect bun ºi dupã terminarea studiilor universitare, fiind numit
asistent la aceaºi universitate, rezolvând cu colegii români problemele comune,
într-un climat de stimã ºi apreciere reciprocã.

Începând activitatea ca profesor universitar la Universitatea „Bolyai”, colaborea-
zã cu foºtii prieteni ºi colegi de la „Babeº”. Colaborarea cu aceeaºi prietenie ºi ar-
monie cu foºti colegi de studii ºi stimaþi ºi iubiþi prieteni de la Universitatea „Babeº”
va continua ºi în cadrul învãþãmântului universitar comun din Cluj, colaborare care
a existat ºi în cadrul celor douã universitãþi separate. Pe lângã cursuri la
Universitatea „Bolyai”, þin cursuri speciale la Universitatea „Babeº” în limba
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românã, la catedra de fizica plantelor ºi botanicã, cum ºi sub alte forme. S-a orga-
nizat în comun secþia de botanicã a Societãþii de ªtiinþe Naturale ºi Geografie,
Filiala Cluj, o realizare rodnicã, evidenþiatã pe þarã.

Colaborarea începutã acum 30 de ani face posibil ca ºi astãzi sã existe o strân-
sã colaborare ºtiinþificã. Activitatea de cercetare este legatã de condiþiile materiale,
în unele cazuri mai avantajoase la „Babeº”, în altele la „Bolyai”. Exemplu, Grãdina
Botanicã ºi Ierbarul „Babeº”, unic pe þarã, fãrã de care cadrele didactice ºi studenþii
de la „Bolyai” nu pot face o pregãtire de specialitate la nivelul învãþãmântului su-
perior. Specialitatea cere deplasãri ºi excursii pe teren, fãcute în comun.

Am încercat, spune mai departe vorbitorul, sã dau exemple de necesitãþile ºi
posibilitãþile colaborãrii în problema învãþãmântului superior. În cadrul în-
vãþãmântului din Cluj, corpul didactic unit în jurul partidului poate munci astfel
ca ºcoala noastrã sã contribuie în tot mai mare mãsurã la întãrirea frãþiei între
tinerii de naþionalitãþi diferite, la traiul lor în comun, desfãºurându-ºi laolaltã ac-
tivitatea. Sunt cu cãldurã pentru învãþãmânt universitar comun, realizându-se un
corp didactic puternic, unit, o studenþime unitã, care luptã pentru victoria socialis-
mului în þara noastrã. (Aplauze). 

8. Blenche Teodor, student, anul IV, Facultatea matematicã-fizicã, Universitatea
„Babeº”.

Ca delegat la lucrãrile conferinþei pe þarã a UASR, mi-am dat seama de com-
plexitatea ºi de vitalitatea problemelor care s-au ridicat ºi s-au discutat la un înalt
nivel politic, ideologic. S-au arãtat greutãþile, greºelile ºi insuccesele întâmpinate de
asociaþii ºi felul de muncã în viitor pentru înlãturarea lor. O importanþã covârºitoare
pentru lucrãrile conferinþei a avut-o cuvântarea tov. Gh. Gheorghiu-Dej, conferinþa
cãutând sã dezbatã, sã analizeze ºi sã rezolve problemele de care s-a lovit stu-
denþimea noastrã în ultimul timp.

Problema constituind unul din focarele de discuþie ale conferinþei, a fost edu-
caþia moralã a tineretului studios. Considerã cã un rol important îl au consiliile,
Asociaþiile Studenþeºti din institute ºi facultãþi, resoartele culturale din cadrul
acestora, studiului repertoriilor, care trebuie sã se orienteze cu precãdere spre
problemele actuale ale construirii socialismului. Aceaºi orientare trebuie s-o aibã
brigãzile artistice ºi orice formaþiune culturalã, dansuri, cor, muzicã uºoarã, popu-
larã etc. Atenþia trebuie îndreptatã de asemenea asupra membrilor acestor for-
maþii, spectatorilor nefiindu-le indiferent ce se ascunde dincolo de personajul
întruchipat de artistul amator sau chiar profesionist pe scenã, comportarea aces-
tuia în viaþã întãrind sau contrazicând idealurile propagate de el pe scenã, în
cazuri negative contribuind în mod grav la ºtirbirea prestigiului formaþiilor artis-
tice de amatori ale studenþilor. Asemenea elemente trebuie nu numai scoase din
cadrul formaþiilor artistice, dar chiar din cadrul facultãþilor. Foarte bunã a fost mã-
sura luatã contra stud. Benea, anul III, dedat la acte imorale, huliganice, incom-
patibile cu calitatea de student.

O altã problemã importantã ºi viu discutatã a fost problema naþionalã. Cu
multã cãldurã au fost primite de cãtre conferinþã propunerile conducerilor celor
douã universitãþi din oraºul nostru, cu privire la unificarea acestora într-o singurã
universitate, nouã, puternicã, capabilã sã facã faþã tuturor sarcinilor trasate de par-
tid, acelea de a forma un intelectual nou, devotat cauzei construirii socialismului.

Studenþii români ºi maghiari, cãlãuziþi de documentele celei de a II-a conferin-
þe UAS din RPR, înainte spre construirea socialismului în scumpa noastrã patrie,
Republica Popularã Românã. (Aplauze).
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9. Kõblõs Antal, student Universitatea „Bolyai”.
Salutul tinerilor studenþi cãtre tov. Gh. Gheorghiu-Dej ºi guvern, la conferinþa

UAS, ne îndeamnã la luptã ca învãþãmântul sã fie legat de dezvoltarea economicã
ºi culturalã a þãrii noastre, ne îndeamnã la îmbunãtãþirea conþinutului învãþãmân-
tului superior, care prin grija partidului ºi poporului s-a dezvoltat mult în anii
democraþiei populare, studenþilor asigurându-li-se condiþii satisfãcãtoare de în-
vãþãmânt ºi de trai, institutele superioare deschizându-ºi larg porþile fiilor de
muncitori ºi de þãrani muncitori, iar la baza învãþãmântului stând materialismul
dialectic, concepþia justã despre naturã ºi societate. S-au luat mãsuri ca în-
vãþãmântul superior sã fie apropiat de producþie ºi problemele construirii socialis-
mului, s-a introdus practica la institutele tehnice ºi la alte facultãþi, o importanþã
deosebitã prezentând ºi atragerea în învãþãmântul superior seral ºi fãrã frecvenþã
a tinerilor din producþie. Buna pregãtire a studenþilor este imposibilã fãrã însuºirea
ideologiei marxist-leniniste; este necesarã ridicarea nivelului cursurilor ºi strân-
gerea relaþiilor între catedrele de ºtiinþe reale ºi sociale.

În educarea social-politicã a studenþilor un rol important au organizaþiile UTM
ºi de partid. La Facultatea de ºtiinþe naturale-geografie „Bolyai” s-au înregistrat ºi
realizãri ºi lipsuri. Hotãrârile Comitetului Central UTM ºi noile mãsuri contribuie
la îmbunãtãþirea muncii politice. La ciclul de conferinþe politice s-a realizat o
frecvenþã de 100% , dar o lipsã serioasã stã în faptul cã nu se ia cuvântul la aces-
te conferinþe. Aceeaºi lipsã de activizare existã ºi la seminarul de ºtiinþe sociale,
unde studenþii se pregãtesc, dar nu se duc discuþii decât la nivelul asistentului.

În comparaþie cu anii trecuþi, combativitatea studenþilor a crescut. S-a des-
coperit un numãr de studenþi activând într-un cerc biblic, s-au respins cereri de
înscriere în UTM, ca urmare a creºterii vigilenþei. Avem misiunea de a lupta con-
tra manifestãrilor idealist-mistice. Arma burgheziei este naþionalismul ºi ºovinis-
mul, prin care urmãresc învrãjbirea între români ºi naþionalitãþile conlocuitoare,
contra cãrora trebuie sã ducem o luptã susþinutã. Exemplu pozitiv în prietenia din-
tre români ºi maghiari sunt legãturile la conferinþa þinutã anul trecut a cercurilor
ºtiinþifice, legãturile în activitatea obºteascã, diferite manifestãri culturale, dis-
tracþii. Studenþii maghiari au primit ajutor în muncã ºi din partea unor tovarãºi de
la „Babeº”, în legãturã cu unele volume unice, sfaturi etc. Dar asemenea relaþii nu
sunt suficiente.

Studenþii maghiari doresc aprofundarea relaþiilor. Se asociazã la hotãrârea
unirii celor douã universitãþi, care contribuie la apropierea studenþilor maghiari ºi
români. Afirmã cã vor demasca pe acei care vor sã strice aceastã prietenie. Asigurã
partidul cã va împiedica orice manifestare naþionalist-ºovinistã. (Aplauze).

A doua pauzã. Dupã pauzã iau cuvântul urmãtorii tovarãºi:

10. Acad. prof. Emil Pop, Universitatea „V. Babeº”[11].
„Am fost martorii ºi participanþii unor dezbateri de mai multe zile, pline de în-

vãþãminte pe de o parte, decisive pe de altã parte pentru viaþa internã a în-
vãþãmântului superior, în special al aceluia din Cluj, pentru progresul neîncetat al
cãruia împreunã trudim studenþi ºi corpul didactic, cu sarcini diferenþiate ºi chiar
opuse în aparenþã, între catedrã ºi bancã, mult mai confluente ºi mai apropiate în
fond, identice în sfârºit în ce priveºte scopul lor. 

Dezbaterile noastre au dovedit din zi în zi tot mai convingãtor marea cotiturã care
urmeazã s-o angajãm cu toþii în spirit de tovãrãºeascã solidaritate, ºi care s-a desenat
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atât de clar ºi de sugestiv din înãlþãtoarea conferinþã a Uniunii Asociaþiilor Studen-
þeºti ºi mai presus de toate din cuvântul atât de luminos, de captivant ºi de înþelept
al tovarãºului Gheorghe Gheorghiu-Dej. Aceste manifestãri au ridicat sus ºi puternic
forul care sã arate mai precis, mai fãrã echivoc drumul adevãrat pentru închegarea
mai purã a culturii socialiste, singura adevãratã, pentru crearea în forma-i cristalinã a
ºtiinþei bazatã pe marxism-leninism, pentru formarea unui tineret orientat exclusiv în
spiritul internaþionalismului prolatar, al patriotismului socialist. Îmi iau voie ca pe
marginea acestor principii subliniate la conferinþa Asociaþiilor ºi pe larg dezbãtute în
ºedinþele noastre de la Cluj, sã spun câteva cuvinte, care sã se adreseze mai ales stu-
denþilor naturaliºti, cãrora le este în parte destinatã ºedinþa de azi.

ªtiinþa adevãratã, ºtiinþa bazatã pe principiile marxism-leninismului nu este
posibilã decât dacã ne apropiem de ea complet eliberaþi de misticism ºi idealism,
manifestat conºtient sau rãtãcitor în gândirea noastrã chiar numai sub forma unor
reziduuri confuze sau necontrolate. Marxism-leninismul ºi metoda materialist-
dialecticã nu este un apanaj special al ºtiinþelor naturii, ci al absolut tuturor disci-
plinelor, care împreunã constituie ºtiinþa socialistã unicã ºi unitarã în fond ºi
formã. Dar nu se poate tãgãdui cã tocmai ºtiinþele naturii, ºi în special biologia,
reprezintã terenul unde greºelile idealismului ºi ale misticismului apar mai evi-
dente ºi sunt deci mai raprobabile, dacã persistãm în ele.

Majoritatea constatãrilor noastre despre viaþã ºi despre mecanismul ei le
obþinem prin experimentare, care aratã cea mai severã legãturã între efect ºi cauza
sa pe un plan strict material. A deduce dintr-o asemenea operaþie existenþa unor
forþe mistice, supranaturale este un pãcat flagrant de raþiune, de logicã. Personal
nu cunosc asemenea interpretãri în experienþa mea didacticã din ultimul deceniu.
Cunosc însã din convorbirile de la consultaþii ºi de la examene persistenþa sau re-
gulata reapariþie a felului de a gândi ºi de a vorbi finalist. Se spune foarte des:
aceastã structurã, aceastã conformaþie are scopul sau este pentru ca sã poatã în-
deplini cutare ºi cutare funcþiune; are scopul sau este pentru ca sã se poatã apãra
de duºmani, sã braveze sau sã exploateze condiþiile mediului. Aceste greºeli se
bazeazã ºi pe o gândire perimatã, dar ºi pe finalismul adesea transparent al manua-
lelor noastre pânã de curând, sau poate chiar pe un fel de a vorbi curent. Dar tre-
buie eliminate din gândirea noastrã ºi aceste rãmãºiþe. Cercetarea experimentalã
ne duce la precizarea cauzelor stãrilor de fapt, iar darvinismul ºi în general gândi-
rea dialecticã ne duce la aplicarea naturalã, fãrã intervenþia vreunei forþe suprana-
turale, a organizaþiilor biologice adecvate condiþiilor mediului.

Dar, iubiþi tovarãºi, mai ales iubiþi tovarãºi de pe bãncile celor douã universitãþi
clujene, sã nu uitãm o clipã cã misticismul ºi idealismul sunt asociate credincioase
ale naþionalismului, la fel de periculos. E suficient sã ne gândim în aceastã ordine
de idei la un curent filozofico-naturalist din veacul trecut, aºa zisa Naturphiloso-
phie germanã, care a oprit ºi a deformat progresul biologiei într-un grad pe care ºi
azi îl regretãm. El se baza pe speculaþii metafizice idealiste, pe pactizarea iraþiona-
lã a naturii ºi pe afirmarea particularismului naþionalist în aºa-zisa biologie a
vremii. Atunci s-a ivit ºi s-a lansat, fãloasã ºi separatistã, „die Deutsche Wissen-
schaft” („ºtiinþa germanã”) ºi pe urma ei, pe rând, alte ºtiinþe naþionale, care
asemenea s-au opus în mod eficient ºi adesea prin maniere violente la înfrãþirea
dintre neamuri, la înfrãþirea gândirii. Manifestãrile din ultimul timp de la
Bucureºti ºi din Cluj ne aduc în aceastã privinþã nu numai directive preþioase de
ordin ideologic, nu numai sfaturi înþelepte, ci ºi o salutarã noutate organizatoricã:
unificarea celor douã Universitãþi ale Clujului.
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Sã salutãm cu toþii, plini de bucurie ºi de cele mai curate ºi justificate nãdejdi,
acest decisiv pas înainte spre stârpirea ecrescenþelor naþionaliste atât de periculoase
pentru înfrãþirea noastrã ºi pentru creaþia liberã, lipsite de particularisme nesãnã-
toase ale adevãratei ºtiinþe socialiste. Colaborãrile de pânã acum între cadrele di-
dactice ºi studenþii celor douã universitãþi au fost intermitente ºi întâmplãtoare, pe
alocuri foarte slabe. Nu mã pot rãbda sã nu accentuez cã tocmai în domeniul larg al
botanicii colaborarea noastrã a fost poate cea mai intensã ºi cea mai prieteneascã.
Dar eram cu toate acestea departe unii de alþii. Prin noua formã organizatoricã a
universitãþii clujene se vor desfiinþa depãrtãrile la propriu ºi la figurat ºi suntem si-
guri cã va începe o nouã erã de pace, de colaborare ºi de fecundã creaþie în acest
colþ cu trecut frãmântat al scumpei noastre patrii. (Vii aplauze, sala în picioare).

11. Florica, studentã Instititutul de Arte.
În puþine cuvinte, vorbitoarea aratã în esenþã atmosfera de prietenie sãrbãto-

reascã ce a existat între delegaþii de la conferinþa pe þarã de la Bucureºti, cât ºi la
Cluj. Studenþimea ºi tinerimea din þara noastrã, indiferent de naþionalitate, trebuie
sã fie animatã de aceleaºi idealuri ºi þeluri comune. Ureazã a se porni cu elan pe
noul drum comun.

12. Prof. Daniel Popescu, directorul Institutului de Arte.
„Înfãptuire a regimului nostru, Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din

Cluj reprezintã în istoria învãþãmântului artistic din Republica Popularã Românã
prima instituþie de învãþãmânt superior artistic din Transilvania, fiind menit ca
împreunã cu Institutul „Nicolae Grigorescu” din Bucureºti sã formeze cadre cre-
atoare în domeniul plasticii ºi profesori de desen pentru ºcolile medii – artiºti cre-
atori ºi profesori de artã strâns legaþi de poporul muncitor.

Experienþa acestui institut, acumulatã în cei 10 ani de existenþã, poate interesa
dezbaterile noastre, fiindcã de la început Institutul „Andreescu” a funcþionat uni-
ficat. În decretul de înfiinþare se aratã cã acest institut va funcþiona cu douã limbi
de predare, respectiv românã ºi maghiarã. Aplicarea decretului de înfiinþare a dat
loc la discuþii nenumãrate ºi a ridicat de la început probleme. Principale, douã au
fost pãrerile care s-au înfruntat:

1. Unele cadre didactice au fost de pãrere cã în privinþa cursurilor teoretice,
acestea sã fie predate în limbile materne, iar în ceea ce priveºte cele practice, sã se
formeze grupe mixte de studenþi pe ateliere ºi ani de studii, conduse de cãtre un
cadru didactic potrivit intereselor procesului de învãþãmânt.

2. Alte cadre cereau sã se formeze ateliere separate cu studenþi români ºi
maghiari, conduse de profesori de naþionalitatea studenþilor. La unele catedre s-a
aplicat de la început prima interpretare (textile, graficã, pedagogie). Dimpotrivã, la
catedra de picturã – de altfel cea mai numeroasã – s-a aplicat interpretarea a doua,
iar rezultatele au fost mai puþin pozitive. ªi într-adevãr, în unele cazuri, s-a ajuns
la izolare. Nu este caracteristic faptul cã iniþiatorul încercãrii de contrarevoluþie
din institutul nostru (octombrie 1956) era studentul secþiei de picturã? În actualul
an ºcolar am extins soluþia atelierelor mixte ºi la catedra de picturã, cuprinzând în
aceastã soluþie studenþii din anii I, II, III. Cu alte cuvinte, mergând pe acest drum,
în anul viitor ºcolar atelierele mixte vor fi generalizate.

Dar împotriva tendinþelor de izolare ºi pentru a evita consecinþele negative ºi
periculoase pentru construirea socialismului pe planul culturii în institutul nos-
tru, s-au cãutat metode de lucru prin acþiunea conjugatã a conducerii institutului,
a Consiliului ºtiinþific ºi organizaþiilor de tineret, cu sprijinul organizaþiei de par-
tid. Arãt câteva din aceste mãsuri:
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a) Antrenarea tinerilor utemiºti în munci cu caracter obºtesc (dã exemple de
realizãri).

b) Organizarea practicii de varã a fost calea de a scoate institutul din izolare,
trimiþând studenþii pe ºantierele construcþiei socialiste (Petroºani, Bicaz), sau în lo-
calitãþi potrivite pentru practica unor studenþi artiºti, cât mai depãrtate de Cluj ºi
împreunã cu tovarãºii lor de la Institutul „Nicolae Grigorescu”. De altfel, schimbul
s-a operat pe bazã de reciprocitate. S-a realizat astfel nu numai o lãrgire a orizon-
tului optic al studentului nostru în arta plasticã, dar s-au urmãrit ºi obiective edu-
cative, dezvoltând în studenþi dragostea ºi devotamentul nemãrginit pentru patrie,
pentru poporul muncitor ºi cuceririle sale revoluþionare, aºa cum spunea tov. Gh.
Gheorghiu-Dej la conferinþa pe þarã a UASR.

Dar acest fel de a îndruma practica nu a mers fãrã dificultãþi de naturã tehnic –
financiarã ºi de concepþie. Se motiva chiar în consiliul ºtiinþific cã studentul în
artã nu trebuie transformat în „globe-trotter” ºi se stãruia sã se avizeze pentru prac-
tica de varã localitãþi apropiate, ca Huedin ºi Gilãu, pentru a se aprofunda viaþa
regiunii. Trebuie sã precizãm cã grupele mixte de studenþi au fost trimise ºi în
regiunea noastrã, sau într-unele apropiate, dar în localitãþi semnificative, cum e
Câmpia Turzii (Industria sârmei), sau Nãsãud ºi în Regiunea Autonomã Maghiarã,
pentru ca tinerii sã cunoascã viaþa cu multiplele ei aspecte, varietatea de peisaj ºi
realitãþile sociale ºi naþionale ale patriei.

c) Pentru lãrgirea orizontului intelectual ºi combaterea mentalitãþii înguste a
suficienþei profesionale, ce bântuie printre studenþii noºtri, s-au organizat ºi con-
ferinþe de culturã generalã atât în limba românã, cât ºi în limba maghiarã. Este in-
teresant de remarcat cã în urma unei conferinþe, ca „Viziunea plasticã în opera lui
Sadoveanu”, sã se înregistreze un aflux de cititori la bibliotecã, cerând lucrãrile
marelui scriitor, iar cititorii erau de data aceasta ºi români, ºi maghiari. Aceastã
cale a rãmas însã mai mult o încercare decât o soluþie propriu-zisã, fiindcã trebuie
multã dibãcie în alegerea subiectelor ºi nici nu pot fi epuizate printr-o folosire prea
frecventã a aceleiaºi energii.

d) Tot în urmãrirea scopului educativ de combatere a izolãrii, grupe mixte de
studenþi au fost trimiºi în excursii de studii ºi mai ales la Galeria Naþionalã ºi
muzeele din Bucureºti. Sondaje personale îmi îngãduie sã fac afirmaþia cã acest
contact al tineretului cu operele de valoare ale arhitecturii, picturii, sculpturii,
graficii ºi artei decorative din capitala patriei contribuie într-un mod direct ºi efi-
cient la educaþia patriotismului socialist ºi la încrederea în puterile creatoare ale
poporului nostru.

Având în vedere cã oraºul Cluj nu posedã muzee bogate, noi solicitãm minis-
terului o înþelegere specialã pentru institutul nostru, favorizând dotarea cu maºini
autocare pentru deplasãri sau suplimentãri bugetare la capitolul „excursii”. O
problemã care s-a pus în discuþiile de la Cluj din zilele trecute, în cadrul consfã-
tuirilor, este ºi problema celor douã culturi, românã ºi maghiarã. Considerând
naþionalitãþile din Transilvania, ar putea fi vorba ºi despre cultura saºilor.

Este uºor de înþeles cã în institutul nostru, în care marea majoritate a cadrelor
didactice sunt maghiari, iar restul români, problema aceasta s-a putut pune greºit
uneori. Atât studenþii români, cât ºi studenþii maghiari fãceau, cu privire la artã,
permanent comparaþia între arta românã ºi cea maghiarã, câzând ºi unii ºi alþii în
aprecieri superlative. Care a fost atitudinea cadrelor didactice, a consiliului ºti-
inþific, a conducerii, ajutatã de organizaþia de partid, în aceastã problemã? Linia
adoptatã însã a fost precisã: aceea a culturii socialiste. S-a demonstrat cã nu existã
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popoare superioare ºi popoare inferioare, capabile sau incapabile de creaþie. S-a
subliniat ideea cã dezvoltarea culturii e determinatã de dezvoltarea societãþii.
Profesorii au fãcut front comun pentru a sublinia rostul institutului ca formã or-
ganizatã de învãþãmânt artistic. În Institut se predau acele cunoºtinþe profesionale
fundamentale ºi acea orientare ideologicã, marxist-leninistã, care îi pregãteºte pe
tineri astfel încât dupã absolvire ei sã devinã artiºtii vremii noi, legaþi de aspiraþi-
ile poporului ºi fãuritorii unei arte socialiste. Aceasta a fost în esenþã concluzia la
care s-a ajuns în ºedinþa din 16 mai 1958, când cadrele noastre didactice, împre-
unã cu delegaþi ai Institutului „Nicolae Grigorescu” am discutat în prezenþa
reprezentanþilor departamentului culturii problemele învãþãmântului artistic.

Dacã mai existã astãzi în instituþia noastrã divergenþe între cadrele didactice,
acestea sunt legate de metodele pedagogiei artei. Astfel, au rãmas ca probleme des-
chise, urmând a fi clarificate prin dezbateri speciale: problema studiului academic,
sau mai nuanþat, care trebuie sã fie accepþiunea adevãratului studiu academic 
într-un institut de artã, care pregãteºte tineri creatori ai vremii noastre? Ce se
înþelege prin personalitatea studentului ºi în ce mãsurã valorificarea acestei per-
sonalitãþi poate ºi trebuie sã diversifice metodele de învãþãmânt artistic? Dar e
posibil ca aceste probleme sã fie îmbrãþiºate de direcþia învãþãmântului artistic ºi
discutate în ºedinþe de lucru speciale. Cadrele noastre ºi-ar putea da contribuþia.

O problemã ridicatã în raportul prezentat de Regionala de Partid la dezbaterile
din zilele trecute cu cadrele didactice din centrul nostru universitar a fost
apolitismul. Institutele de artã au fost vizate în mod special în aceastã privinþã.

În ultimii trei ani s-a constatat o înrâurire, care venea din afarã, asupra stu-
denþilor noºtri. Articolele privitoare la arta plasticã publicate în diferitele reviste ºi
chiar în „Contemporanul”[12], precum ºi alegerea unor reproduceri discutabile, au
creat în mintea studenþilor în artã o stare de confuzie ºi o încercare de abandonare
a tematicii în favoarea unor lucrãri mai uºoare (naturi statice, schiþe), în care ac-
centul cãdea pe virtuozitãþi formale. De asemenea s-a înregistrat ºi evaziunea spre
peisajul intimist, sau refugiul în pictura de istorie. Cadrele didactice au trebuit sã
lupte împotriva acestei tendinþe manifeste a studenþilor. ªi trebuie sã mãrturisim
cã aceastã luptã n-a fost uºoarã ºi cã institutul nostru a cerut Dir. Învãþãmântului
artistic o dezbatere a acestei probleme de orientare. Fapt care s-a ºi întâmplat la
sfârºitul anului ºcolar trecut, în luna mai. Bineînþeles, chiar atunci când conducã-
torii lucrãrilor de diplomã au acceptat tematica istoricã propusã de studenþi, au in-
dicat cu ajutorul catedrelor teoretice studiile cele mai noi în legãturã cu personajul
sau momentul istoric în chestiune. Nu am vrut cu nici un preþ ca orientarea stu-
denþilor noºtri sã le scape din mânã. Vreau sã dau un exemplu: când un absolvent
ºi-a ales un episod din istoria lui ªtefan cel Mare – ca urmare a ecoului comemo-
rãrii oficiale a acestei figuri de domnitor –, studentul a trebuit, în documentare, nu
numai sã meargã în Moldova, dar sã citeascã ºi ultimele studii publicate de
Academia RPR în legãturã cu ªtefan cel Mare. Astfel, studentul de la clasa
maestrului Aurel Ciupe a încercat sã reflecte în lucrarea sa ºi pe reprezentanþii
forþelor sociale, pe care se sprijinea ªtefan cel Mare în cursul domniei, adicã pe târ-
goveþi ºi pe þãranii liberi. În acest fel am cãutat sã smulgem pe student din vraja
legendelor, pentru a-i determina o viziune realistã în lucrarea sa.

Introducerea, pe baza dispoziþiilor Ministerului, a orelor de informare politicã ºi
a lecþiilor de educaþie politicã, pe de o parte, iar pe de altã parte popularizarea
susþinutã a rostului festivalului ºcolilor ºi institutelor de artã, ce va avea loc la Cluj
la sfârºitul lunii martie, integrarea activitãþii pentru festival în însuºi procesul de
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învãþãmânt, a determinat pe studenþi în acest an sã renunþe la tendinþele de evadare
în peisaj ºi în istoria ce se pierde „în negura vremurilor”, pentru a aborda, uneori
cu curaj, alteori mai timid, dar totuºi generalizat, o tematicã legatã de actualitate.

În combaterea apolitismului, în institutul nostru se încearcã ºi unele modalitãþi
care plac mult studenþilor, îi antreneazã ºi îi apropie. Astfel este teatrul de pãpuºi
înfiinþat prin colaborarea tov. prof. Bene Iosif, lector Motioc Angela, asist. Andrasy
Edit ºi preparatoare Krobl Maria. Folosind comicul ca o armã, încercãm ºi pe
aceastã cale sã combatem þinute vestimentare aºa-zis malagambiste ºi mai ales
felul de a vorbi ºi de a gândi al unor tineri în legãturã cu problemele artei. Noi con-
siderãm cã documentele conferinþei UASR, studierea lor ºi însãºi dezbaterile la
care luãm cu toþii parte, vor consolida orientarea sãnãtoasã pe calea realismului
socialist inculcatã prin cursuri practice ºi teoretice în institutul nostru.

Am ales câteva probleme, esenþiale totuºi pentru un institut de artã, ºi le-am
înfãþiºat în faþa dvs. Sunt ºi alte aspecte care meritã atenþia ºi vigilenþa noastrã. Voi
termina însã fãcând un apel adresat cadrelor didactice ºi studenþilor: înarmaþi-vã
cu ºtiinþa marxist-leninistã, care ne dã înþelegerea ºtiinþificã a rosturilor sociale ºi
a vieþii în genere, pentru a avea curajul intelectual ºi moral de a lua din trecut
numai ce este progresist, de a îmbrãþiºa cu cãldurã prezentul de construcþie eroicã
a societãþii viitoare ºi priviþi cu încredere spre zãrile viitorului. Atunci arta dvs. va
fi cu adevãrat arta veacului socialist!” (Vii aplauze). 

13. Cosma Dorina, studentã Universitatea „V. Babeº”.
„Statul nostru democrat popular a pus la dispoziþia tineretului, indiferent de

naþionalitate, universitãþi, biblioteci, burse, cãmine, cantine, case de culturã, sta-
dioane, totul pentru a ne însuºi în cele mai optime condiþii ºtiinþa ºi cultura, pen-
tru a deveni constructori de nãdejde ai socialismului. Urmând exemplul clasei
muncitoare, care face eforturi susþinute pentru îndeplinirea ºi depãºirea sarcinilor
de producþie, noi studenþii trebuie sã ne strãduim sã obþinem rezultate din ce în ce
mai bune la învãþãturã, rãsplãtind astfel efortul clasei muncitoare, a partidului ºi
guvernului nostru.

„Învãþaþi, învãþaþi, învãþaþi”, iatã lozinca care trebuie sã strãjuiascã în mintea
fiecãrui student; trãim într-o epocã mãreaþã, în care ºtiinþa ºi tehnica fac progrese
uimitoare, în sistemul nostru solar se roteºte prima planetã artificialã, o bucãþicã
din marea þarã a socialismului; pe pãmântul sovietic funcþioneazã prima centralã
atomicã din lume, apele oceanului îngheþat de nord vor fi strãbãtute de primul
spãrgãtor de gheaþã atomic „Lenin” ºi multe alte realizãri. În faþa noastrã se pune
problema însuºirii ºi aprofundãrii tehnicii înaintate sovietice ºi a celorlalte þãri,
pentru a putea rezolva problemele ridicate de practica construirii socialismului,
pentru a contribui la ridicarea ºi înflorirea scumpei noastre patrii, pentru a întãri
cât mai mult lagãrul socialist.

Trebuie sã învãþãm ºi sã ne însuºim teoria marxist-leninistã, sã cunoaºtem is-
toria miºcãrii muncitoreºti internaþionale ºi din þara noastrã, sã privim viaþa prin
prisma teoriei materialist-dialectice, pentru cã numai astfel vom putea deveni o in-
telectualitate progresistã folositoare poporului nostru.

Tovarãºi, facultatea de ºtiinþe naturale-geografie e o facultate grea, dar foarte
frumoasã, studenþii învaþã cu tragere de inimã ºi avem mulþi studenþi cu care ne
mândrim; astfel sunt: Trandafir Vasile, anul IV biologie; Diaciuc Ion, anul IV biolo-
gie; Butz Rozalia, anul III biologie; Pop Grigore anul IV geologie-geografie ºi alþii.

În vederea asigurãrii unei cât mai temeinice pregãtiri la anul I ºi II ai facultãþii
noastre, s-au organizat ore de meditaþii, iar la toþi anii din facultate s-au fixat ore
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de consultaþii sãptãmânale la toate materiile. Mulþumim decanatului ºi cadrelor
didactice pentru bunãvoinþa ºi sprijinul pe care ni l-au acordat în pregãtirea aces-
tei sesiuni de examene ºi credem cã în sesiunea din varã vom obþine rezultate ºi
mai frumoase.

În vederea unei cât mai bune pregãtiri profesionale, în facultatea noastrã
funcþioneazã 7 cercuri ºtiinþifice: 3 la secþia de geografie-geologie ºi 3 la cea de
naturale[sic!]. Nu e cazul sã expun care e scopul cercurilor ºtiinþifice, vreau doar
sã menþionez faptul cã e preferabil ca tematica cercurilor sã fie interesantã ºi sã
aibã o aplicabilitate practicã. Din nefericire, în facultatea noastrã activitatea cer-
curilor ºtiinþifice este foarte slabã, cu excepþia cercului de botanicã ºi a celor 3 cer-
curi de la secþia geologie-geografie, cercuri ce au o activitate mai susþinutã. Astfel,
cercurile de zoologie, fiziologia plantelor, fiziologia animalã, de la ºedinþa de des-
chidere (octombrie) ºi pânã acum n-au þinut nici o ºedinþã de comunicãri. E ade-
vãrat cã nu e o inactivitate totalã, ci din 15 studenþi, 4-5 lucreazã, iar restul n-au
ce lucra, nu au teme.

Studenþii s-au îndreptat cu multã încredere ºi entuziasm spre cercurile ºtiinþi-
fice, fiecare visa sã poatã aduce aportul sãu cât de mic la dezvoltarea ºtiinþei noas-
tre. Zac microscoapele în cutii, sticlãria de laborator e orânduitã cu grijã în
dulapuri, iar în jurul nostru natura are încã foarte multe taine. Noi nu ne pretindem
specialiºti formaþi, dar vrem ca prin munca noastrã însufleþitã sã studiem probleme
pe mãsura cunoºtinþelor acumulate pânã acum în facultate; statul nostru are nevoie
de oameni pasionaþi în muncã, de oameni care sã creeze ºi sã ridice ºtiinþa þãrii
noastre. Studentul care a pornit încrezãtor spre cercul ºtiinþific a rãmas dezolat, iar
flacãra lui de pasiune s-a stins. Acest om va ieºi din facultate, va ajunge într-un la-
borator sau într-o ºcoalã, îºi va face serviciul fãrã tragere de inimã, fãrã însufleþire.

Cât de plãcutã ne este amintirea unor profesori din ºcoalã, care cu pasiune ºi pri-
cepere ne-au condus prin labirintul ºtiinþei ºi au fãcut din noi oameni bine pregãtiþi.
Nu e pãcat ca sã se stingã flacãra de pasiune, ce mocneºte în studenþii ce ºi-au în-
dreptat paºii spre cercurile ºtiinþifice? De ce sã nu se formeze din ei oameni de ºtiinþã,
indiferent dacã vor ajunge într-un laborator de cercetare sau profesor într-o ºcoalã.

Numãrul studenþilor înscriºi în cercurile noastre este foarte mare (uneori un
cerc cuprinde pânã la 40 de membri), dar e foarte adevãrat cã printre ei sunt ºi din
aceia ce vâneazã numai deplasãrile pe teren (excursiile), sunt puþini, dar sunt. În
general cercurile cu o compoziþie sãnãtoasã cuprind studenþi cu note de 7, 8, 9 ºi
10, elemente devotate cauzei clasei muncitoare. Studenþii ºi-au pierdut încrederea
în cercurile ºtiinþifice din cauzã cã nu se lucreazã ºi nu sunt încurajaþi. Cine este
vinovatul? Nu e de vinã nici studentul conducãtor al cercului, dar nici conducã-
torul ºtiinþific, deoarece nu poþi pretinde unui asistent sau lector sã gãseascã 30 de
subiecte de cercetare ºtiinþificã, fie chiar un numãr mai mic, admiþând cã se gru-
peazã câte 2-3 studenþi la o lucrare. În aceastã problemã e vinovatã întreaga cate-
drã; noi propunem ca la începutul fiecãrui an ºcolar sã se întruneascã cadrele
respective ºi sã fixeze temele ºtiinþifice ce urmeazã sã fie repartizate cercurilor ºti-
inþifice, fiecare student sã lucreze în cadrul cercului, iar dacã nu se gãsesc teme sã
se desfiinþeze cercul respectiv. Mã întreb cu ce vor participa cercurile amintite mai
sus la sesiunea ºtiinþificã, ce va avea loc în curând?

O vinã revine ºi decanatului facultãþii noastre, care nu încurajeazã munca cer-
curilor ºtiinþifice. În anii trecuþi s-au fãcut schimburi de experienþã cu alte cercuri
ºtiinþifice din Cluj ºi din þarã ºi s-au fãcut deplasãri cu scop ºtiinþific în regiunea
Cluj sau în þarã; anul acesta însã, nimic.
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Cercul de fiziologia plantelor ºi-a propus în planul de muncã vizitarea fabricii
de antibiotice de la Iaºi (dupã care urma sã se facã un referat cu privire la
desfãºurarea procesului de fabricaþie a antibioticelor, referat la care sã fie invitaþi
toþi studenþii facultãþii noastre), ºi totodatã sã facem ºi un schimb de experienþã cu
cercurile de la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaºi. Nici pânã acum nu s-au primit
fondurile necesare acestei deplasãri. E adevãrat cã þara noastrã luptã pentru
economii, dar e inadmisibil ca un student care a fãcut microbiologie, plante medi-
cinale ºi alte materii de specialitate, sã nu cunoascã procesul de fabricaþie al an-
tibioticelor (ºi din pãcate sunt foarte mulþi aceºti studenþi), când la noi în þarã cu
sprijinul Uniunii Sovietice, s-a ridicat minunata fabricã de antibiotice de la Iaºi ºi
când antibioticele sunt aproape nelipsite în terapeutica modernã. Sper cã proble-
ma cercurilor va fi luatã în serios de cãtre toate catedrele facultãþii noastre.

Suntem foarte bucuroºi cã în curând vom avea ocazia sã cunoaºtem activitatea
cercurilor ºtiinþifice de la Universitatea „Bolyai” ºi credem cã unindu-ne expe-
rienþa noastrã cu experienþa colegilor de la „Bolyai”, vom ridica cercurile ºtiinþelor
naturale din Cluj, astfel cã la sesiunea ºtiinþificã din anul viitor vom prezenta lu-
crãri cât se poate de bune. De fapt colaborarea între cele douã facultãþi de ºtiinþe
naturale-geografie de la „Babeº” ºi „Bolyai” a existat ºi pânã acum, tov. prof. Péterfi
István, membru corespondent al Academiei, a predat în ultimii ani la Universitatea
„V. Babeº”, anul III, materia algologie. Sperãm ca prin unirea celor douã univer-
sitãþi legãtura dintre facultãþile noastre sã fie cât mai strânsã.

Sãptãmâna aceasta, la 6 martie, va avea loc un simpozion „Babeº-Bolyai”, cu
tema „Împlinirea a 150 de ani de la naºterea lui Darwin”. În cursul lunii aprilie,
Societatea de ªtiinþe Naturale-Geografie, filiala Cluj, organizeazã un concurs cu
tema „Natura ºi geografia în jurul Clujului”, la care participã studenþi de la facul-
tãþile de ºtiinþe naturale-geografie ale celor douã universitãþi, iar întrebãrile sunt
formulate de cãtre cadrele didactice de la ambele universitãþi, prin colaborare.

Cu multã bucurie au primit studenþii facultãþii noastre iniþiativa organizãrii
cercurilor ºtiinþifice politice de: economie politicã, socialism ºtiinþific ºi materia-
lism dialectic, cercuri în care studenþii s-au înscris în numãr foarte mare ºi parti-
cipã la lucrãrile lor (evidenþiem studenþii anilor IV).

În încheiere vreau sã transmit decanatului nostru rugãmintea anului III biologie-
botaniºti de a organiza practica din vara anului acesta împreunã cu a colegilor noºtri
de la Universitatea „Bolyai”. Suntem siguri cã unirea celor douã universitãþi va duce
la rezolvarea problemei naþionale în rândul studenþimii clujene ºi va duce la dez-
voltarea ºi mai mare a vieþii ºtiinþifice în centrul universitar Cluj.

Trãiascã prietenia româno-maghiarã. (Aplauze). 
14. Sipos Ádám, student Universitatea „Bolyai”. (În limba maghiarã).
15. Trandafir Vasile, student Universitatea „Babeº”, Facultatea de ºtiinþele na-

turii-geografie.
„Lucrãrile celei de a doua conferinþe a UAS, care au avut loc recent la Bucu-

reºti, au fost urmãrite cu multã atenþie ºi interes de întreaga masã de studenþi a
facultãþii noastre. Grija pãrinteascã a partidului pentru tineretul studios din patria
noastrã, pentru canalizarea capacitãþilor noastre creatoare spre formarea unor in-
telectuali de tip nou, cu o înaltã pregãtire profesional-politicã ºi o înaltã þinutã
cetãþeneascã, s-a concretizat în mod strãlucit în lucrãrile acestei conferinþe.
Acelaºi entuziasm tineresc dovedit de delegaþii la conferinþa pe þarã l-au arãtat ºi
tovarãºii mei de facultate în hotãrârea de a merge fãrã ºovãire pe drumul arãtat de
glorioasa avangardã a clasei noastre muncitoare, Partidul Muncitoresc Român.
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Urmând aceastã linie, org. UTM a Facultãþii de ºtiinþele naturii-geografie a
militat neobosit pentru ridicarea continuã a nivelului profesional ºi politic al
studenþilor, obþinând rezultate valoroase, care dovedesc creºterea maturitãþii
ideologice a studenþilor ºi a spiritului lor de rãspundere. Dacã anul trecut 60%
dintre noi ºi-au amânat nejustificat multe examene pentru luna septembrie, în
sesiunea din ianuarie a.c. aceastã deficienþã serioasã a muncii politice din cadrul
organizaþiei noastre a fost lichidatã, prin activitatea comunã a organizaþiei de
partid, decanat, UTM ºi asociaþie. Studenþii au rãspuns pozitiv chemãrii de a se
prezenta la examene ºi a le promova cu note cât mai bune. S-a popularizat larg
lozinca lansatã în centrul universitar Iaºi, „toþi studenþii la examene, nici o notã
sub 6”, la frecvenþa la cursuri, lucrãri practice ºi seminarii. UTM a depus o
muncã intensã pentru crearea unei opinii sãnãtoase, combative în grupele de
studenþi, pentru înlãturarea prieteniei rãu înþelese atât de dãunãtoare. Au fost
sancþionaþi studenþii cu frecvenþã slabã, de la caz la caz, unii nu au fost admiºi
la sesiunea de examene, ca de exemplu: Ghiulai Olimpia (I), Rafalski Elena (IV),
Gavrilã Lucia, Deac Georgeta. În general, frecvenþa la facultatea noastrã nu scade
niciodatã sub 90-95%.

În regimul democrat-popular, universitatea nu este numai un mijloc de instru-
ire profesionalã a tinerilor, ruptã de viaþa social-politicã a poporului, ci dimpotrivã
ea devine un mijloc principal de propagandã marxist-leninistã, un mijloc de edu-
care a tinerei generaþii în spiritul patriotismului socialist ºi internaþionalismului
proletar, ºcoala ne pregãteºte pentru tot ceea ce vom înfãptui noi în viaþã. Pentru a
realiza aceste sarcini puse de partid ºi guvern, noi, studenþii Facultãþii de ºtiinþele
naturii-geografie, cerem conducerii ºi profesorilor noºtri sã se strãduiascã în a ne
transmite nu numai cunoºtinþe de strictã specialitate, ci ºi aplicarea lor la reali-
tatea construirii socialismului în þara noastrã, catedrele sã fie focare de educaþie
comunistã a studenþilor.

În oraºul Cluj, învãþãmântul universitar trebuie sã contribuie din plin la
apropierea tinerilor de toate naþionalitãþile, la lupta lor comunã pentru victoria so-
cialismului, reflectând astfel frãþia existentã în sânul clasei muncitoare ºi þãrãnimii
muncitoare, indiferent de naþionalitate. Aºa cum a arãtat în ºedinþa de joi un to-
varãº muncitor de la atelierele CFR: „metalul ºi maºina care-l prelucreazã nu te în-
treabã dacã eºti ungur sau român”, de asemenea nimeni nu s-a gândit vreodatã sã
creeze douã ateliere CFR, unul pentru români, altul pentru unguri, sau douã în-
treprinderi „János Herbák”. Aceastã afirmaþie are deplinã valabilitate în toate
domeniile de activitate, aºa noi putem înþelege mai bine de ce partidul a luat
hotãrârea de a crea o singurã universitate, unde studenþii români ºi maghiari sã-ºi
însuºeascã o culturã socialistã. Noi asigurãm partidul cã nu vom precupeþi nici un
efort pentru a promova în noua universitate o unitate organicã deplin viabilã între
tinerii de diferite naþionalitãþi, ºi nu numai o colaborare protocolarã.

Naþionalismul ºi ºovinismul sunt arme ale putredului regim burghez. Ele se
mai manifestã încã acolo unde slãbeºte vigilenþa revoluþionarã a utemiºtilor, aºa
cum s-a întâmplat la 24 ianuarie, când elemente naþionalist-ºovine, puþine la
numãr, au cãutat sã denatureze adevãrata semnificaþie a sãrbãtorii Centenarului
Unirii. Spre ruºinea noastrã între ei s-a gãsit ºi un student de la facultatea de ºti-
inþe naturale-geografie, Calameþ (anul IV geografie fizicã). Ne exprimãm sentimen-
tul nostru de dezaprobare ºi adâncã repulsie faþã de aceste elemente huliganice, ºi
nu vom permite ca pe viitor sã tulbure munca noastrã constructivã, pãtând pres-
tigiul studenþilor clujeni.
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Suntem fiii aceleiaºi patrii, studenþi români, maghiari, germani ºi de alte
naþionalitãþi, preþuim cuceririle revoluþionare ale clasei muncitoare, hotãrâþi sã
muncim ºi sã luptãm pentru a fi demni de încrederea poporului. Noi mergem cu
fermitate pe drumul construirii socialismului, conduºi de PMR ºi Comitetul sãu
Central, în frunte cu tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej. (Aplauze, sala în picioare).

16. Rusu Ioan, student an IV, matematicã, Universitatea „V. Babeº”.
În cuvântarea fãcutã la conferinþa pe þarã a UASR, tov. Gh. Gheorhiu-Dej a arã-

tat cã „Sarcina principalã ce stã în prezent în faþa învãþãmântului superior este cã
odatã cu pregãtirea teoreticã a studenþilor, sã asigure o legãturã strânsã a procesu-
lui de învãþãmânt cu cerinþele industriei, agriculturii ºi culturii noastre socialiste
în plinã dezvoltare”. Cu alte cuvinte, învãþãmântul superior trebuie sã dea cadre
bine pregãtite atât din punct de vedere profesional, cât ºi din punct de vedere
politico-ideologic. În lumina acestor idei am sã fac o sumarã trecere în revistã a ac-
tivitãþii profesional ºtiinþifice de la facultatea noastrã.

Dat fiind faptul cã la sesiunile din anul trecut n-am obþinut rezultate mulþumi-
toare, chiar de la începutul acestui an ºcolar, organizaþia UTM ºi Asociaþiile stu-
denþilor au cãutat sã formeze în masa de studenþi o atmosferã corespunzãtoare
faptului ca toþi studenþii sã se prezinte la examenele programate în sesiunea din
iarnã. Dupã cum organizaþiile UTM ºi AS au reuºit sã creeze o asemenea atmos-
ferã, tot aºa au fost ºi rezultatele examenelor. Astfel, în anul IV, din 114 studenþi
au promovat 107, majoritatea cu 8, 9 ºi 10. În anul I, din 253 au promovat 215. În
anul III, unde org. UTM ºi AS n-au dat o atenþie cuvenitã pregãtirii sesiunii de exa-
mene, rezultatele nu sunt deloc mulþumitoare. Astfel, la grupa de fizicã, din 22
studenþi abia 3 ºi-au luat toate examenele. Este cazul ca tovarãºii din anul III sã
tragã concluziile necesare.

În general am putea spune cã rezultatele sunt mulþumitoare, însã cred cã nici
aceia care manevrãm cu cifrele ar fi bine sã creem condiþii de aºa naturã ca ºi
cifrele sã fie de partea noastrã. De ce sã auzim în dãrile de seamã 70% promovaþi,
când am putea sã ascultãm cu satisfacþie cã la facultatea de matematicã-fizicã sunt
100% promovaþi. Avem create toate condiþiile pentru a ajunge la aceasta, ºi trebuie
sã ajungem.

În ceea ce priveºte activitatea cercurilor ºtiinþifice, am sã mã opresc doar asupra
unora din ele. Cercul de astronomie, în centrul tematicii acestui cerc a stat
„Observarea ºi urmãrirea sateliþilor artificiali ai pãmântului”, care este o problemã
prin excelenþã de actualitate. Cã cercul a obþinut rezultate frumoase, se poate vedea
ºi din faptul cã o serie de observaþii obþinute de studenþi au fost înregistrate la
Moscova, împreunã cu numele studentului ce le-a obþinut. Cercul de calcul 
numeric: printre temele pe care le abordeazã membrii acestui cerc sunt ºi urmã-
toarele: „Teoria celei mai bune aproximaþii a funcþiilor”, „Algebra logicii ºi aplicarea
ei la teoria mecanismelor automate”, teme strâns legate de dezvoltarea tehnicii moder-
ne. Aº vrea sã mai menþionez faptul cã membrii acestui cerc au avut fericita ocazie de
a primi în rândul lor ºi douã studente de la Facultatea de matematicã-fizicã a
Universitãþii „Bolyai”, ºi cu aceasta avem încã un element în plus care vine ºi ne aratã
despre necesitatea unirii celor douã universitãþi. Deºi am obþinut rezultate remarca-
bile în munca ºtiinþificã, puteam face mai mult. Astfel, n-am reuºit sã atragem un
numãr suficient de mare în cadrul activitãþii ºtiinþifice. La începutul acestui semestru
am luat o serie de mãsuri concrete în acest sens ºi credem cã vom obþine rezultatele
pe care cei ce ne-au trimis la ºcoli „înalte” le aºteaptã de la noi. Aº vrea sã menþionez
cã pentru a obþine rezultate bune atât pe tãrâm profesional, cât ºi politico-ideologic,
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trebuie ca grupa de studenþi sã nu fie altceva, decât un nucleu bine sudat ºi pentru ca
sudura sã se înnoiascã continuu, trebuie folositã din plin, în mod consecvent, arma
criticii ºi autocriticii. Numai aºa vom putea face faþã în mod onorabil problemelor pe
care ni le va pune viaþa dupã ce vom merge în producþie. Sã depunem deci toate efor-
turile pentru a folosi din plin toate condiþiile create de partid ºi guvern pentru for-
marea noastrã ca oameni, cetãþeni ai unui stat socialist, ca specialiºti, fiindcã numai
astfel vom putea deveni folositori scumpei noastre patrii, RPR.

Nu pot sã închei înainte de a spune cã noi studenþii în matematicã ºi fizicã spri-
jinim cu tãrie hotãrârile luate de activul PMR, UTM ºi UAS în ºedinþa de joi. Dorim
sã muncim, sã ne distrãm, sã trãim împreunã cu colegii noºtri de la „Bolyai”. Ca
cetãþeni ai aceleiaºi þãri, care luptãm pentru acelaºi scop – ridicarea bunei stãri a
celor ce muncesc –, sã dãm la o parte barierele care ne stau în cale ºi împreunã sã
ne avântãm în lupta pentru socialism, pentru pace. (Aplauze).

17. Kinn Cristine, studentã, Facultatea de ºtiinþele naturii-geografie, Universi-
tatea „V. Babeº”.

M-a frãmântat foarte mult problema unirii celor douã universitãþi, „V. Babeº” ºi
„Bolyai”, problemã discutatã la cel de al II-lea Congres al UAS din RPR.

A fost o propunere binevenitã, pentru cã munca în comun înfrãþeºte omul.
Studenþii români ºi maghiari, pânã acum, deºi am trãit în acelaºi oraº, am rãmas
totuºi oarecum strãini între noi. Deºi a existat uneori o colaborare, însã sezonierã,
întâmplãtoare. Pe viitor, locuind în aceleaºi cãmine, luând masa la aceleaºi can-
tine, unificând organizaþiile de partid, UTM, asociaþia, noi ne vom împrieteni tot
mai mult, vom duce împreunã o muncã mai rodnicã. 

Eu fiind de naþionalitate germanã, am urmat ºcoala primarã ºi liceul în limba
germanã. Dar în organizaþia de pioneri ºi mai târziu în organizaþia UTM am
muncit, am fost alãturi de pionierii ºi utemiºtii români ºi maghiari. ªi în felul aces-
ta ne-am împrietenit mai mult, munca noastrã ºi vacanþa petrecutã împreunã în
tabãra de pioneri ne-a înfrãþit. M-am bucurat ºi am beneficiat totdeauna de aceleaºi
drepturi ca oricare din patria noastrã.

În prezent sunt studentã la Facultatea de ºtiinþele naturii-geografie. Sunt bur-
sierã ºi locuiesc la cãmin. Învãþ ºi lucrez împreunã cu colegii mei români în ace-
leaºi biblioteci ºi laboratoare. Mã distrez împreunã cu ei la întrunirile tovãrãºeºti.

Dar oricând îmi pot folosi limba mea maternã. Sub grija partidului ºi guvernu-
lui se tipãresc în patria noastrã tot felul de cãrþi în limba mea maternã. La fel, pe
lângã Casa de Culturã a studenþilor din Cluj s-a înfiinþat acum 2 ani un cerc de
artiºti amatori în limba germanã, care acum pregãteºte o piesã de Bertholt Brecht.
Apoi mai existã ºi un mic cor de cântece populare germane.

N-am sã uit niciodatã cã la examenul de admitere la Facultate, deoarece
posedam mai bine limba germanã, mi-a fost îngãduit sã rãspund în limba mea
maternã, lucru pe care nu mi-ar fi fost îngãduit sã-l fac pe timpul regimului
burghezo-moºieresc.

Toate acestea dovedesc încã o datã cã în þãrile socialiste toþi oamenii, indiferent
de rasã sau naþionalitate, au aceleaºi drepturi ºi îndatoriri.

În patria noastrã, problema naþionalã a fost practic rezolvatã. Peste tot, în
Gospodãriile Agricole Colective, în fabrici, uzine, pe ºantiere oamenii muncii din
patria noastrã, indiferent de naþionalitate, muncesc cot la cot pentru înfãptuirea
unei vieþi noi, pentru construirea socialismului.

Deoarece ºi noi studenþii, români, maghiari, germani ºi de toate naþionalitãþile,
trebuie sã fim uniþi, dupã cum ne aratã ºi ideile marelui Lenin, „trebuie sã urmãrim
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unirea naþionalitãþilor în ºcoli”, pentru ca aºa, uniþi, studenþimea ºi tineretul de pe
toate meleagurile þãrii sã luptãm pentru traducerea în viaþã a comunismului ºi pen-
tru înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Popularã Românã. (Vii aplauze).

18. Fekete Margareta, studentã Institutul „I. Andreescu”.
Luând parte la cea de-a doua conferinþã pe þarã a UASR, þin sã aduc mulþumiri

partidului nostru, în frunte cu iubitul lui conducãtor, tov. Gh. Gheorghiu-Dej, care
ne-a creat posibilitatea de a lua cuvântul, de a ne spune pãrerile, ca prin aceasta
sã participãm tot mai mult la opera de construire a socialismului în patria noastrã.

Raportul prezentat de tov. Iliescu a scos la ivealã mai multe probleme. Vorbesc
aici numai de unele aspecte ale problemelor nerezolvate, mai ales în institutul nos-
tru, referindu-se în primul rând la învãþãmântul politic.

Informaþiile politice, la noi, în afarã de secþia textilã, unde cel puþin de bine, de
rãu studenþii iau parte ºi se pregãtesc la secþia picturã, în special la secþia sculp-
turã, aceste informaþii au un caracter elementar, dacã se poate spune. Nivelul ide-
ologic al studenþilor e insuficient încã, datoritã tocmai faptului cã nu iau în serios
studierea ºtiinþelor sociale, seminariile de socialism ºtiinþific ºi materialism di-
alectic decurgând destul de slab. Un fapt care produce aceastã situaþie este desigur
nestudierea bibliografiei. Propun un lucru, ºi anume ca biblioteca de la noi, cel
puþin pe viitor, sã fie mai înzestratã cu cãrþi de ideologie. Lipsa cãrþilor sã nu mai
fie un motiv pentru studenþi, cã nu se pot pregãti.

Am dori, ºi sper cã vom reuºi, ca studenþii sã participe la lecþiile politice, care
au loc lunar. Aici stã în faþa comitetului UTM ºi Asociaþiei o sarcinã de a atrage ºi
a educa tineretul în spiritul învãþãturilor marxist-leniniste. Tot aici pot aminti ºi
combaterea împãciuitorismului, a colegialitãþii greºit înþelese ºi a lipsei de
rãspundere faþã de propria conºtiinþã, exemplul tov. Nánási Levente. Trebuie sã
luptãm pentru formarea ºi ridicarea conºtiinþei cetãþeneºti a studenþilor noºtri.
Problema ridicatã la cea de-a doua conferinþã, de mare importanþã: lupta împotri-
va apolitismului, propagarea activã a ideologiei clasei muncitoare. Lupta împotri-
va manifestãrilor ºovine, promovarea frãþiei cu naþionalitãþile conlocuitoare.

Combaterea misticismului ºi a ploconirii faþã de amãgirile burgheziei cosmopolite
apusene, copierea modei indecente, extazul bolnãvicios în faþa dansului cosmopolit.

Conferinþa a arãtat cã studenþii clujeni au mai puþine ore muncã patrioticã la
activ decât bucureºtenii. Aici fac un apel studenþilor institutului nostru, în care
toþi, de la primul pânã la ultimul, sã ia parte de acum încolo la muncile patriotice
ce se vor organiza. Este o greºealã ºi a comitetului UTM cã astfel de participãri nu
s-au organizat. De ce sã se spunã mereu cã studenþii de la arte plastice sunt un
„aluat aparte” (lucru amintit ºi la conferinþã), sã arãtãm studenþilor din centrul
nostru universitar cã ºi noi vrem ºi putem sã punem o cãrãmidã la temelia con-
struirii socialismului în þara noastrã. Aceastã participare va aduce dupã sine o
schimbare în atitudinea multor studenþi de la noi, fapt dovedit prin practicile din
vara anului 1958, când studenþii au venit în contact direct cu clasa muncitoare, cu
tineretul muncitor. Pentru o cât mai bunã pregãtire din punct de vedere profe-
sional ºi teoretic, am dori ca examenele teoretice sã nu fie aglomerate la sfârºitul
anului, ci introducerea ºi la semestru cel puþin a colocviilor, mã refer mai mult la
anul I ºi II, aceasta pentru o însuºire cât mai temeinicã a materialului predat.

O altã cerinþã, popularizarea concursurilor pe teme între studenþii institutului
nostru, aceasta fiind un stimulent pentru o cât mai bunã pregãtire profesionalã.
Solicitarea de cadre didactice pentru cicluri de conferinþe despre cele mai noi cuceriri
ale culturii ºi ºtiinþei. La comisia culturalã, care a þinut ºedinþã în cadrul conferinþei,
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s-a pus accent deosebit pe participarea studenþilor la concursul „În pas cu viaþa”.
Vrem ca de data aceasta ºi studenþii de la arte plastice sã participe în numãr cât mai
mare. Reuniunile studenþeºti ce au loc, sã aibã un caracter educativ, sã nu fie o sim-
plã searã de dans. Putem lua exemplu de la studenþii craioveni, care prin introducerea
de jocuri hazlii, cântece, poezii, creazã o searã plãcutã participanþilor.

Activitatea sportivã de la noi lasã mult de dorit. Cu toate cã studenþii s-au în-
scris la câte o ramurã sportivã, continuã sã nu participe la acestea. O sarcinã în
plus, care stã în faþa comit. UTM ºi Asociaþiei, de a atrage mase cât mai largi pen-
tru practicarea sportului, care e un factor important în dezvoltarea fizicã ºi inte-
lectualã a studentului. Trebuie organizatã o activitate comunã cât mai strânsã cu
studenþii celorlalte institute ºi centre universitare. Participarea studenþilor bu-
cureºteni ºi clujeni împreunã la practica de varã pentru un schimb de experienþã,
ceea ce s-a dovedit a fi folositor în practica de la Bicaz ºi Suceava.

Noi, studenþii de la Arte Plastice, suntem de acord cu unificarea celor douã uni-
versitãþi „Babeº” ºi „Bolyai”, întãrind astfel ºi mai mult prietenia dintre cele douã
popoare. Drept rãspuns la grija partidului, studenþimea va lupta cu hotãrâre ºi
dârzenie, înarmatã fiind cu învãþãtura marxist-leninistã, pentru aplicarea în viaþã
a tuturor hotãrârilor conferinþei.

Trãiascã PMR, forþa conducãtoare în RPR, în frunte cu iubitul ei conducãtor,
tov. Gh. Gheorghiu-Dej. (Vii apluze, sala în picioare).

19. Mârza Pavel, student, Facultatea matematicã-fizicã, Universitatea „V. Babeº”.
Discutãm aici diferite aspecte ale muncii noastre de zi cu zi, discutãm felul

cum înþelegem noi, sau mai bine zis cum trebuie sã înþelegem diferite probleme
ale vieþii noastre. Dupã ce la Bucureºti, la cea de-a doua conferinþã pe þarã a
Asociaþiilor Studenþeºti, toate aceste probleme s-au discutat – ca sã spunem aºa –
în mare, s-au dat sarcini ºi îndrumãri, noi vom referi acestea la facultãþile noas-
tre, la anii noºtri.

Arãtându-se la conferinþã succesele poporului nostru, condus de partid în lupta
sa pentru crearea unei vieþi mai bune, s-a subliniat ºi influenþa pe care au avut-o
aceste succese asupra conºtiinþei oamenilor în general ºi asupra studenþilor în spe-
cial. S-a accentuat cã existã o nouã orientare ideologicã a studenþilor, cã preocupãri
de altã naturã îi intereseazã, ºi toate acestea fiind conforme cu linia indicatã de par-
tid. ªi aceastã linie, drumul nostru pe viitor, ideologia ce ne conduce, a fost clar ex-
primatã în cuvântul pe care l-a adresat conferinþei tovarãºul Gh. Gheorghiu-Dej.
Rezultã din acestea necesitatea imperioasã de a cunoaºte ideologia socialistã, de a
cunoaºte temeinic învãþãtura marxist-leninistã despre lume ºi societate.

Vreau cu aceastã ocazie sã arãt cum au înþeles ºi înþeleg studenþii anului IV ai
facultãþii de matematicã-fizicã aceastã necesitate – însuºirea temeinicã a ºtiinþei
marxist-leniniste –, referindu-mã la cursurile ºi seminariile de ºtiinþe sociale, de
materialism dialectic.

În majoritatea lor, studenþii înþeleg de ce este necesarã cunoaºterea profundã a
legilor de dezvoltare ºi transformare a lumii ºi societãþii, mai ales pentru cognosci-
bilitatea acestei lumi. Ei ºtiu cã nu poþi fi un constructor activ al socialismului,
fãrã a avea un bogat bagaj de cunoºtinþe despre transformarea lumii ºi societãþii.
În legãturã cu aceasta, ca sã exemplific, remarc în mod special grupele 124 ºi 125,
pentru care seminariile de materialism dialectic, de ex., în cele mai multe cazuri,
nu se limitau numai la problemele puse la curs, ci apãreau probleme noi, intere-
sante, care activizau majoritatea studenþilor. ªi aceste probleme treceau din grupã
în grupã, creând discuþii ºi în afara seminariilor. Aceste probleme se refereau în
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general la specialitatea noastrã, relativism, energetism, spaþiu ºi timp, ceea ce
dovedeºte cã pe studenþi îi preocupã nu numai specialitatea ca atare, ci ºi re-
zolvarea justã a problemelor ridicate de aceastã specialitate. Ca sã nu mai vorbesc
în general, pot cita o serie de nume ca: Tatay ªtefan, Rican Gavrilã, Pop Ludovic,
Berackó ªtefan ºi alþii, a cãror interes pentru aceste probleme e deosebit de mare.

De fapt, cred cã putem spune cã facultãþile noastre – vorbesc ºi de facultatea de
ºt. naturale – au un avantaj: teoria marxist-leninistã despre lume ºi societate îºi are
verificarea, confirmarea practicã în cursurile noastre de specialitate. Pentru noi, de
ex., cursurile de structura materiei, fizicã teoreticã, astronomie, constituie ade-
vãrate dovezi pentru tezele materialismului dialectic. Sã remarcãm însã faptul cã
însuºirea temeinicã a ºtiinþei marxist-leninistã pentru majoritatea dintre noi nu are
drept scop final luarea examenelor (cum mai cred unii), ci fiecare vede ºi înþelege
necesitatea, utilitatea ei atât pentru educarea noastrã înºine, cât ºi pentru educarea
acelora care mâine vor fi elevii noºtri. 

Dar însuºirea temeinicã a învãþãturii marxist-leninistã mai are, mai ales pentru
noi, viitori matematicieni ºi naturaliºti, o mare importanþã, pentru cã ne dã o
metodã de cercetare a fenomenelor lumii ºi societãþii. Acest lucru a fost subliniat
de cãtre tov. acad. Atanase Joja, ministrul Învãþãmântului, care a arãtat superiori-
tatea acestei metode – metoda dialecticã – faþã de toate celelalte, cã ea este cea mai
bunã. Iar confirmarea acestor spuse ne-o dã ºtiinþa ºi tehnica sovieticã, care sunt
azi pe primul plan în lume. Cum ar putea fi explicate marile succese ale savanþilor
sovietici, în toate domeniile, dacã nu tocmai prin aceea cã posedã cea mai bunã
metodã de cercetare, ghidul cel mai bun în studiul fenomenelor lumii.

Am spus de câteva ori cã majoritatea studenþilor înþeleg necesitatea unei ori-
entãri juste în labirintul problemelor vieþii. Aceasta înseamnã cã mai existã stu-
denþi care manifestã totuºi indiferenþã, lipsã de interes faþã de însuºirea învãþãturii
marxist-leniniste. Exemple de studenþi, ca Bãtagã Emil ºi Moldoveanu Emil, care
au lipsit foarte mult la seminariile de materialism dialectic, Munteanu Teodor,
Gliga Ioan (pe care de altfel din cauza comportãrii lor i-am pierdut pe drum), nu
ne fac deloc cinste ºi nu pot decât sã ne dea de gândit organizaþiei UTM ºi
Asociaþiei. Trebuie sã-i facem sã înþeleagã o datã pentru totdeauna cã una ºi numai
una (cum spunem noi matematicienii) este linia partidului, cã una ºi numai una
este ideologia partidului, ideologie pe care fiecare trebuie sã ºi-o însuºeascã. Noi
nu ne vom abate de la aceastã linie, iar pe cei ce ne vor sta în cale îi vom înlãtura.

Când vorbim despre astfel de abateri, de o anumitã atitudine faþã de ideologia
clasei muncitoare, nu putem sã nu amintim faptul cã aceasta se poate datora ºi
unei influenþe a ideologiei burgheze. Va trebui ca noi nu numai sã ne ferim de o
astfel de influenþã, ci sã ºi luptãm împotriva lor cu toatã hotãrârea. Noi ºtim cã
burghezia acþioneazã mai ales asupra conºtiinþei tineretului, ºi mai ales asupra
acelor minþi care nu ºi-au însuºit îndeajuns învãþãtura marxist-leninistã. E carac-
teristic cã burghezia speculeazã ºi alege probleme dintre cele mai susceptibile,
otrãvind cu ele conºtiinþa tineretului. Mã refer aici în special la acea otravã spiri-
tualã, care se numeºte naþionalism ºi ºovinism. Prin aceasta ei cautã sã-ºi aplice
principiul „dezbinã ºi stãpâneºte”, dar n-au ce dezbina. Naþionalitãþile conlocui-
toare de la noi, împreunã cu poporul român, sunt unite în lupta lor comunã pen-
tru construirea socialismului ºi comunismului. Problema naþionalã, la noi, nu mai
e o problemã. Ea e rezolvatã, ºi anume în spiritul internaþionalismului proletar.
Aici, în educarea studenþilor în spiritul internaþionalismului proletar, mai au de
muncit organizaþiile UTM ºi Asociaþia Studenþilor.
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Iatã de ce propunerea Comitetului Regional de Partid Cluj, în legãturã cu unifi-
carea celor douã universitãþi clujene, vine tocmai sã uneascã ºi mai strâns efor-
turile, munca tuturor studenþilor de la cele douã universitãþi, vine tocmai sã
contribuie la strângerea, la lichidarea urmelor naþionalist-ºovine care au mai
rãmas. De aceea mã declar ºi eu de acord cu aceastã propunere, fiind convins cã
numai aºa vom fi la înãlþimea cerutã, a sarcinilor pe care ni le pune în faþã par-
tidul. Aceastã mãsurã dovedeºte încã o datã cã singura rezolvare justã a proble-
melor vieþii, de care am vorbit la început, este tocmai aceea datã de învãþãtura
marxist-leninistã, datã de purtãtorul acestei învãþãturi, Partidul Muncitoresc
Român. (Aplauze).

Se anunþã suspendarea lucrãrilor ºedinþei, pânã la ora 17. (Pauzã de masã).
ªedinþa de dupã amiazã este deschisã de tov. Lászlóffy Pál, care în continuarea

ºedinþei dã cuvântul tov. Hengher Iudita.

1. Hengher Iudita, studentã Facultatea de ºtiinþele naturii, „Bolyai”.
Aratã cã în calitate de responsabilã culturalã la Facultatea de ºtiinþele naturii-

geografie, doreºte sã spunã diferitele aspecte din viaþa facultãþii. Faþã de anii tre-
cuþi ºi în viaþa culturalã se constatã un progres. Fapt care se datoreazã schimbãrilor
ce au avut loc în întreaga viaþã organizatoricã de la facultatea noastrã.

Îmbunãtãþirea activitãþii ºi a spiritului de iniþiativã în rândurile studenþilor a
contribuit foarte mult la îmbunãtãþirea acestei munci, care se simte ºi în viaþa cul-
turalã. La cursurile politice organizate de UTM am avut o frecvenþã aproape de
sutã la sutã. Studenþii din anul întâi au organizat consfãtuiri cu tinerele cadre di-
dactice, care ºi-au terminat studiile în Uniunea Sovieticã ºi care au vorbit despre
viaþa studenþimii sovietice. Anul III a avut o consfãtuire cu tov. prof. Csûrös[13],
care a vorbit despre cele vãzute în Bulgaria. La anul I a fost dezbãtutã pe larg pro-
blema educaþiei ateiste. Acest lucru a fost necesar având în vedere cã studenþii,
venind din diferite medii, au avut – ºi unii dintre ei mai au – concepþii idealiste.

Am vizitat expoziþia cãrþii sovietice ºi am participat la expoziþiile de arte plas-
tice. Vizitarea filmelor ºi spectacolelor este satisfãcãtoare. Anul I de la secþia
Geologie a vizitat Fabrica de porþelan „Iris”. Aratã apoi o lipsã în faptul cã nu au
organizat cu toþi anii vizitarea uzinelor locale, unde putem sã facem cunoºtinþã cu
procesul tehnologic, lucru de care s-ar putea folosi la cele învãþate la geografia eco-
nomicã. Simþim nevoia ca sã vizitãm gospodãrii agricole colective ºi gospodãrii de
stat, unde am putea face cunoºtinþã cu o serie de probleme, care se leagã strâns de
cele învãþate la botanicã ºi la agrotehnicã. Acest lucru e cu atât mai important cu
cât majoritatea studenþilor noºtri sunt de provenienþã orãºeneascã, deci cunosc
mai puþin muncile agricole.

Ca o mare lipsã aminteºte faptul cã relaþiile cu colegii de la Universitatea „V.
Babeº” au fost sporadice ºi nesatisfãcãtoare, din cauzã cã am muncit separat ºi din
cauzã cã nu avem suficiente cunoºtinþe de limba românã. Astfel, în semestrul I,
puteam sã organizãm întruniri tovãrãºeºti, vizite ºi excursii comune. Noi ne-am
dat seama de acest lucru ºi chiar pânã acum am luat mãsuri pentru lichidarea aces-
tor lipsuri. Pe la sfârºitul semestrului I am hotãrât cã vom þine împreunã cente-
narul Darwin ºi vom organiza împreunã o întrunire tovãrãºeascã. Aceste hotãrâri
vor fi realizate în viitorul apropiat.

Toate aceste probleme se vor rezolva mult mai uºor prin unirea celor douã uni-
versitãþi. Munca culturalã dusã împreunã va fi mult mai rodnicã ºi bogatã în
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conþinut. De exemplu: cu ocazia vizitelor ce le vom face la gospodãrii colective
vom organiza un program cultural atât în limba românã, cât ºi în limba maghiarã,
deoarece majoritatea comunelor noastre au o populaþie mixtã. În viitor, organi-
zarea acestor programe culturale nu va ridica greutãþi.

Salutãm cu cãldurã unificarea celor douã universitãþi, care asigurã o viaþã co-
munã, o muncã culturalã ºi politicã dusã împreunã, care contribuie la educarea
noastrã în spiritul internaþionalismului proletar.

2. Daicoviciu Constantin, rector Universitatea „V. Babeº”.
Începe salutând asistenþa ºi aratã cã învãþãmintele pe care le-am tras cu toþii

din aceste zile ne vor fi de mare folos în activitatea viitoare.
Profesori ºi studenþi! Sã ne strãduim sã devenim buni comuniºti. Însuºirea cali-

tãþii de bun comunist ne-o înlesneºte viaþa clocotitoare ce ne înconjoarã: glasul
ciocanelor din uzine ºi fabrici, zuruitul tractoarelor de pe ogoare ºi câmpii desþe-
lenite. Orientarea în ideologia comunistã ne-o dã studiul marxism-leninismului
depus în operele clasicilor, în lucrãrile continuatorilor, în presa cotidianã ºi peri-
odicã de partid.

Dar cãlãuza cea mai sigurã va fi contactul permanent cu acea forþã vie ce în-
truchipeazã comunismul militant ºi creator, interpretul autentic al teoriei ºi prac-
ticii comuniste, care este partidul. Mergând cu el ºi dupã el, strâns înºiruiþi în jurul
Comitetului sãu Central în frunte cu tov. Gh. Gheorghiu-Dej, nu vom rãtãci, nu
vom greºi, nu vom ºovãi, ci vom pãºi triumfãtori înainte. Trãiascã PMR în frunte
cu tov. Gh. Gheorghiu-Dej. (Sala în picioare aclamã partidul ºi pe tov. Gheorghe
Gheorghiu-Dej).

3. Felecan Vasile, student Institutul de Arte Plastice.
Începe arãtând cã o expresie vie a politicii juste duse de Partidul Muncitoresc

Român este ºi aceea, cã în urmã cu 10 ani în oraºul Cluj s-au pus bazele
Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu”. O instituþie de învãþãmânt superior
în care pot studia fiii oamenilor muncii români, maghiari ºi a altor naþionalitãþi
conlocuitoare, toþi bucurându-se de aceleaºi drepturi.

Institutul are ca scop educarea viitorilor artiºti în spiritul principiilor moralei
proletare, a internaþionalismului proletar. Artiºti care, prin munca lor, sã con-
tribuie la educarea cultural-ideologicã a maselor populare. Pentru acest lucru
studenþii noºtri sunt datori sã-ºi însuºeascã ideologia marxist-leninistã, sã-ºi
îmbogãþeascã nivelul cultural ºi sã se perfecþioneze necontenit din punct de
vedere profesional.

Organizaþia de UTM ºi Asociaþia Studenþeascã îndrumate de org. de partid, tre-
buie sã ducã o muncã tot mai susþinutã pentru înlãturarea stãrii de apolitism ce
mai existã încã printre studenþii noºtri. Nu trebuie sã se mai repete cazuri
asemãnãtoare cu cel al studentului Kolumbán Árpád, care nu cunoaºte ce formã de
orânduire socialã are China. Ne întrebãm, e permis oare unui student, care a stu-
diat socialismul ºtiinþific ºi materialismul dialectic, sã nu cunoascã noþiuni ele-
mentare din istoria unui stat, care ca ºi statul nostru aparþine aceleaºi forme de
orânduire socialã? Nu, nu este permis nici lui ºi nici altora, noi avem datoria sã
combatem asemenea elemente rupte de viaþa poporului, de realitatea socialistã.

În institutul nostru studenþii români ºi cei maghiari trãiesc, învaþã, muncesc ºi
se distreazã împreunã. Sãlile de cursuri, atelierele, clubul, cantina ºi cãminul sunt
locuri unde studenþii se întâlnesc, discutã, se cunosc mai bine, se împrietenesc.

Mai avem însã studenþi care cautã sã se rupã, sã se izoleze, sã provoace
dezarmonie în colectivul mare al studenþilor. Aceºtia cautã diferite mijloace pen-
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tru a izola oamenii de bunã credinþã de întreaga masã. Astfel de cazuri au fost
atunci când dupã noile repartizãri pe camere, unde studenþii români ºi maghiari
trebuie sã trãiascã împreunã, s-au gãsit studenþi care prin atitudinea lor ostilã s-au
situat pe poziþii de naþionalism. Astfel au fost studenþii maghiari, bineînþeles o
micã parte, care au pretextat cã nu se mutã în camerele în care au fost repartizaþi
pentru cã îºi pierd prietenii, dintre colegii lor maghiari, ºi cã în noile camere o sã
le vinã greu sã-ºi formeze alþii. Dintre aceºtia fac parte studenþii Kiss Elek,
Kolumbán Árpád, Szakács Béla ºi Molnár Zoltán.

Dar oare, un student, care nu vrea sã cunoascã decât un singur coleg timp de
ºase ani, nu duce asta la un numãr restrâns de prieteni ºi implicit la izolarea lui de
restul colegilor? Limitarea studentului la formarea de prieteni numai dintre colegii
de aceeaºi naþionalitate nu va avea repercursiuni ºi în problema însuºirii limbii
române? Ce va face un astfel de student, care dupã absolvirea institutului va fi
nevoit sã meargã în regiuni unde populaþia nu cunoaºte limba maghiarã, cum se
va descurca acesta într-o astfel de situaþie? Desigur, foarte greu, sau chiar deloc.

Un fapt neexplicabil în institutul nostru este ºi acela cã la unele ateliere stu-
denþii aceluiaºi an sunt despãrþiþi pe limbi de predare românã ºi maghiarã. Astfel,
ar fi cazul la pavilionul de sculpturã, unde studenþii români sunt despãrþiþi de
colegii lor maghiari. La pavilionul de picturã, exceptând cazurile anilor II ºi III,
restul studenþilor sunt despãrþiþi de mici paravane, care delimiteazã un an român
de acelaºi an maghiar.

N-ar fi bine oare ca la un an român sã fie primiþi ºi studenþii maghiari ai
aceluiaºi an ºi invers, la maghiari sã fie primiþi studenþii români? Dacã luãm masa
împreunã, dormim împreunã, dacã sala de curs este ºi a românilor ºi a maghiari-
lor, deci atunci la aceste ateliere sã se procedeze aºa dupã cum s-a arãtat mai sus?

Asociaþia studenþilor, împreunã cu UTM-ul, avem sarcina sã facem totul ca stu-
denþii români ºi cu cei ai minoritãþilor naþionale sã munceascã, sã înveþe ºi sã trã-
iascã împreunã, sã formeze un factor activ la construirea unei vieþi noi pentru
fericirea întregului popor muncitor.

În lumina îndrumãrilor tov. Gh. Gheorghiu-Dej ºi a documentelor celei de a
doua Conferinþe pe þarã a UASR, noi tineretul studios suntem datori ca alãturi de
întregul popor muncitor sã contribuim cu toatã forþa, capacitatea ºi elanul nostru
tineresc la construirea socialismului în scumpa noastrã patrie Republica Popularã
Românã. (Aplauze).

4. Márton Gyula, prorector Universitatea „Bolyai”.
Începe prin a arãta cã lucrãrile Conferinþei a II-a a studenþilor au o importanþã

deosebitã în dezvoltarea mai departe a învãþãmântului nostru superior. În urma
dezbaterilor ce au avut loc la conferinþã ºi a dezbaterilor ce au loc în centrele uni-
versitare, în urma hotãrârilor luate, învãþãmântul nostru superior va ajunge pe o
treaptã mai înaltã ºi va îndeplini cu cinste toate sarcinile ce-i revin în faza finalã
ºi decisivã a operei de construire a socialismului.

Începând cu reforma învãþãmântului, învãþãmântul nostru superior s-a dez-
voltat cu paºi repezi. Am putut realiza ca activitatea de cercetare ºi didacticã a cor-
pului profesoral sã fie pãtrunsã de ideologia marxism-leninismului ºi sã fie
subordonatã practicii construirii socialismului. Din acest punct de vedere, situaþia
este îndestulãtoare ºi la Universitatea „Bolyai”. Temele cercetate la catedrele noas-
tre sunt în strânsã legãturã cu practica, cursurile noastre – cu puþine excepþii – au
un nivel ideologic ºi ºtiinþific ridicat. Am reuºit ºi noi ca studenþimea sã fie atrasã
în activitatea de cercetare ºi în munca obºteascã. Mulþi dintre studenþii noºtri pãrã-
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sesc facultatea înarmaþi cu metodele de cercetare ale specialitãþii lor ºi cu dorinþa
de a pune cunoºtinþele lor în slujba poporului. Din punctul de vedere al pregãtirii
lor ºi al conºtiinþei lor politice studenþimea noastrã nici nu se poate compara cu stu-
denþimea vechilor universitãþi burgheze. Dorinþa studenþimii de astãzi de a munci
pentru construirea socialismului se explicã desigur ºi prin componenþa social-
politicã a lor. Marea majoritate a studenþilor de azi sunt fii ai clasei muncitoare sau
fii de þãrani muncitori ºi de intelectuali cinstiþi, ataºaþi regimului nostru de
democraþie popularã. Toate acestea sunt rezultate cu care ne putem mândri, atât
noi, membrii corpului didactic, cât ºi studenþii universitãþilor noastre, care ºi-au dat
toatã silinþa sã munceascã cu elan ºi sã rãspundã cu rezultate tot mai bune la în-
vãþãturã la grija deosebitã a partidului ºi guvernului nostru faþã de tineretul studios.

Punând însã pe cântar activitatea noastrã desfãºuratã în instituþiile de în-
vãþãmânt superior, foarte uºor ne putem da seama ºi de unele slãbiciuni, care
neapãrat trebuie lichidate, altfel tinerele cadre nu vor putea corespunde cerinþelor
construirii socialismului.

Dupã cum ºtim cu toþii, cu ocazia diferitelor analize, au ieºit la ivealã unele de-
ficienþe ideologice ºi profesionale ale unor cursuri, ce se predau la universitãþile
noastre. Exigenþa noastrã faþã de puritatea ideologicã ºi nivelul ºtiinþific al cur-
surilor ºi seminariilor trebuie deci sporitã. Economia noastrã naþionalã ºi cultura
noastrã socialistã va trebui deci sã capete un ritm de dezvoltare ºi mai rapid, ceea
ce presupune o pregãtire mai temeinicã a tinerei generaþii de specialiºti.

Paralel cu aceasta, trebuie îmbunãtãþitã esenþial ºi munca educativã a corpului
didactic. ªtim foarte bine cã în rândurile studenþimii noastre dãm nu o datã exem-
ple negative de comportare, de atitudine ºi de gândire. La unii se mai pot observa
influenþe mistice religioase, alþii sunt lipsiþi de entuziamul de a pune cunoºtinþele
lor în slujba construirii socialismului ºi urmãresc mai mult interesele lor personale.
Alþii se aratã indiferenþi faþã de problemele vieþii noastre politice etc.

Trebuie sã recunoaºtem cã activitatea noastrã didacticã nu este destul de strâns
legatã de practicã. O parte a corpului nostru profesoral nu cunoaºte destul de bine
practica vieþii de toate zilele, din cauza aceasta la unele specialitãþi educaþia pro-
fesionalã a tinerei generaþii nu este îndestulãtoare.

Am amintit doar unele din deficienþele învãþãmântului nostru superior, defi-
cienþe care existã ºi la universitatea noastrã. Nu încape nici o îndoialã cã elimi-
narea lor necesitã o concentrare mai bunã a forþelor existente ºi reorganizarea unor
unitãþi de învãþãmânt superior.

Suntem convinºi cã unificarea celor douã universitãþi clujene va contribui în
mare mãsurã la ridicarea nivelului ideologic ºi profesional al învãþãmântului, la
strângerea legãturilor între membrii corpului didactic, între studenþii români ºi
maghiari ºi de alte naþionalitãþi, deci mãsura aceasta va contribui foarte mult la
asigurarea unitãþii moral-politice a cadrelor noastre didactice ºi a tineretului nos-
tru. Întãrirea unitãþii moral-politice în rândurile intelectualitãþii în general este o
sarcinã de bazã, deoarece intelectualitatea, cel puþin o parte a ei, are în spate o po-
varã destul de apãsãtoare a trecutului, în care stã camuflat în multe cazuri ºi
naþionalismul burghez. Nu mã îndoiesc cã tineretul nostru primeºte influenþe
nesãnãtoase ºi din afara universitãþii, am greºi însã dacã am explica manifestãrile
naþionaliste ºi ºovine observate în rândurile tineretului nostru numai prin aceste
influenþe externe. Aceste manifestãri ale unora dintre studenþi primesc oarecare
sprijin ºi din partea unor membri ai corpului didactic. Nepãsarea, indiferenþa unor
membri ai corpului didactic faþã de problema educaþiei comuniste, patriotice a stu-
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denþilor, în multe cazuri ascunde, camufleazã sentimente naþionaliste, ºovine sau
în general reacþionare ale unor membri ai corpului didactic. Sunt convins cã unifi-
carea celor douã universitãþi, colaborarea ºtiinþificã, didacticã, educativã ºi orga-
nizatoricã a profesorilor, conferenþiarilor, lectorilor ºi asistenþilor români ºi
maghiari va contribui în mare mãsurã la întãrirea unitãþii moral politice a corpu-
lui nostru didactic, ceea ce va avea un efect foarte favorabil ºi asupra studenþimii,
pentru care atitudinea ºi comportarea profesorilor totdeauna a fost un factor edu-
cativ foarte important. Trebuie sã recunoaºtem cã din acest punct de vedere numai
puþini dintre noi am dat exemplu bun de urmat studenþilor noºtri.

Unirea celor douã universitãþi clujene, convieþuirea în cãmine, activitatea cultura-
lã, ºtiinþificã, sportivã ºi politicã în comun va contribui ºi în mod direct la întãrirea
unitãþii moral-politice a tineretului nostru. Muncind ºi distrându-ne împreunã, re-
zolvând sarcinile politice ºi culturale în comun, studenþii noºtri se vor cunoaºte mai
de aproape, se vor înfrãþi ºi vor deveni într-adevãr tovarãºi de luptã, pãtrunºi de
acelaºi scop: construirea socialismului, întãrirea ºi înflorirea patriei comune.

Trebuie sã recunoaºtem cã existenþa unei universitãþi cu limba de predare
maghiarã ºi una cu limba de predare românã, deci formele existente, nu au servit în
mãsurã suficientã atingerea acestui scop atât de important. Studenþii noºtri au în-
vãþat mai mult în teorie despre convieþuire, frãþie, unitatea moral-politicã a tuturor
oamenilor muncii din þara noastrã, însã nu le-am dat posibilitatea ca într-adevãr sã
trãiascã ºi sã munceascã împreunã. Entuziasmul cu care au fost primite de cãtre
tineretul nostru propunerile referitoare la unirea celor douã universitãþi cu ocazia
consfãtuirilor þinute zilele trecute, este un semn îmbucurãtor. Înseamnã cã stu-
denþimea noastrã vrea sã traducã în viaþã idea mãreaþã a internaþionalismului pro-
letar, vrea sã-ºi strângã rândurile. Entuziasmul acesta – trebuie sã recunoaºtem –
exprimã ºi o criticã, adresatã nouã, care nu am recunoscut la timp greºeala aceasta
a învãþãmântului nostru universitar. Trebuie sã recunoaºtem cã am adus multe cri-
tici utile în anii precedenþi învãþãmântului nostru univeritar. Am criticat planurile
de învãþãmânt, programele de curs, cursurile etc. Însã nimeni dintre noi nu s-a ridi-
cat ºi n-a arãtat cã nu este tocmai bine ca în aceeaºi þarã, mai mult, în acelaºi oraº
tineretul român ºi maghiar sã studieze la douã universitãþi. Nu, fiindcã am privit lu-
crurile ºi noi puþin abstract, nu ne-am dat seama ce importanþã deosebitã are pen-
tru întãrirea unitãþii moral-politice a tineretului viaþa ºi munca lor.

Dacã am fi avut mai mult simþ practic, ºi mai mult curaj în rezolvarea proble-
mei, am fi câºtigat mult ºi noi, societatea noastrã socialistã, dar ar fi câºtigat mult
ºi tineretul nostru, educarea cãruia ne este sarcina de bazã.

În fine, vreau sã spun câteva cuvinte în special tineretului universitãþii noas-
tre. Tineretul maghiar trebuie sã ºtie cã în urma mãsurilor luate va avea un folos
în plus. Va învãþa bine româneºte. Tineretul nostru trebuie sã ºtie cã necunoaºterea
îndeajuns a limbii române a dãunat foarte mult. Înainte de toate nu ºi-a putut acu-
mula cunoºtinþele toate, deoarece n-a putut sã studieze manualele, tratatele ºi lite-
ratura de specialitate în limba românã. Nivelul lui profesional n-a fost deci
totdeauna îndestulãtor, corespunzãtor. ªi mai periculos era însã faptul cã nu s-a
putut încadra ca om întreg în societatea noastrã socialistã: cunoscând bine numai
limba maternã în multe cazuri nu ºi-a putut da tot randamentul, n-a putut partici-
pa cu toate capacitãþile lui la dezvoltarea vieþii economice, politice ºi culturale a
þãrii noastre. În rândurile tineretului Universitãþii noastre nu o datã ne-am dat
[seama] de lipsa lor de perspectivã. Studenþi cu capacitãþi excepþionale s-au plâns
ºi nouã profesorilor: termin facultatea cu rezultate foarte bune, simt o pasiune pen-
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tru munca de cercetare ºi-mi voi trãi viaþa într-un sat din secuime. Învãþarea la per-
fecþie a limbii române, încadrarea cu trup ºi suflet în familia mare a tinerilor spe-
cialiºti din þara noastrã, identificarea întru totul cu þelurilor noastre comune,
desigur va schimba foarte mult felul de gândire a multora din studenþii noºtri. În
cunoaºterea perfectã a limbii române, prin încadrarea lor în marea familie a inte-
lectualitãþii noi, în faþa lor se vor deschide orizonturi mai largi, mai atrãgãtoare.

Nu de mult a vizitat universitatea noastrã un profesor sovietic. Era de origine
armeanã, a fãcut o cãlãtorie ºi la Gherla, sã se întâlneascã cu oamenii, era prorec-
torul Institutului Politehnic de la Moscova. Din acest singur caz putem trage 
învãþãminte preþioase. Cunoscând bine limba rusã, acest coleg armean, prin publi-
caþiile sale, a devenit cunoscut ºi peste graniþele Armeniei ºi a fost numit prorec-
torul unui institut cu renume mondial. Iatã ce perspective deschide în faþa fiecãrui
intelectual cunoaºterea limbii vorbite de majoritatea populaþiei, cunoaºterea – în
cazul nostru – a limbii române. Este inadmisibil de altfel ca muncitorimea maghia-
rã din þara noastrã sã cunoascã bine limba românã, la fel ºtiu româneºte ºi þãranii
muncitori din regiunile cu populaþie mixtã, iar intelectualitatea maghiarã tânãrã sã
nu ºtie bine româneºte.

Pe baza celor de mai sus, salut cu toatã încrederea propunerile fãcute, voi lupta
din toate puterile pentru realizarea lor. Sunt convins cã aceste mãsuri vor con-
tribui foarte mult la ridicarea nivelului învãþãmântului universitar din oraºul Cluj,
vor întãri unitatea moral-politicã a corpului nostru didactic ºi a tineretului nostru,
deci vor contribui în mod eficace la întãrirea patriei noastre comune Republica
Popularã Românã. (Aplauze).

5. Popoviciu Tiberiu, profesor Facultatea matematicã-fizicã „V. Babeº”[14].
A II-a Conferinþã a Uniunii Studenþilor din RPR, care a avut loc la Bucureºti în

cursul lunii trecute, ne pune în faþã documente care ne oferã o analizã multilatera-
lã ºtiinþificã a fenomenelor care însoþesc formarea tineretului nostru universitar.

Materialul conþinut în aceste documente înregistreazã o veritabilã cotiturã cali-
tativã în viaþa noastrã universitarã. Preþioasele indicaþii date în expunerea sa de
cãtre tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej, cu privire la educaþia în spiritul internaþionalis-
mului proletar, cu privire la necesitatea însuºirii bazelor marxism-leninismului ºi
cu privire la punerea ºtiinþei în slujba construirii socialismului, constituie punctul
de plecare al viitoarei noastre activitãþi ºtiinþifico-didactice ºi de educator. Am vor-
bit mai sus despre o cotiturã calitativã, pentru cã pornindu-se de la o analizã a
nivelului real atins de învãþãmântul nostru universitar, pe baza unei sinteze a
faptelor, se trag concluziile pentru viitor. În momentul de faþã, învãþãmântul nostru
universitar, datoritã îndrumãrii permanente a partidului, a devenit suficient de copt
pentru ca problemele ridicate în documente sã poatã fi înþelese cu toatã seriozitatea
de cãtre studenþimea noastrã ºi de cãtre corpul nostru didactic. Chiar dacã avem
încã unele lipsuri în munca de educaþie, în munca didacticã ºi în activitatea de for-
mare ºtiinþificã a tineretului nostru, totuºi putem s-o spunem cu toatã fermitatea cã
vom fi capabili sã transformãm în realitate directivele cuprinse în documente.

Deoarece în documente ºi-au gãsit loc câteva aprecieri, fãcute de cãtre tov. mi-
nistru acad. A. Joja, asupra predãrii matematicii ºi fizicii, permiteþi-mi sã expun
câteva pãreri, cãutând sã nu rup problemele pe care le ridicã predarea matemati-
cilor de bazele ideologice pe care trebuie fundamentat învãþãmântul nostru. Voi in-
sista asupra matematicilor ºi pentru motivul cã deºi acest lucru nu a fost relevat în
raportul de azi dimineaþã, consider ca un fapt real numãrul considerabil de lucrãri
ºtiinþifice efectuate în ultimii ani de cãtre membrii corpului didactic ºi ai cercurilor
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ºtiinþifice studenþeºti ale celor douã facultãþi de matematicã ºi fizicã ale noastre.
Multe din aceste lucrãri sunt de o mare valoare. Ele constituie nu numai aproape
întregul material de matematicã din cele 10 volume de „Studii ºi cercetãri” ale
Filialei din Cluj a Academiei RPR, dar ºi-au gãsit loc ºi în mai multe publicaþii de
specialitate din Bucureºti ºi Iaºi. O lucrare a unui student de-al nostru din anul V
a apãrut într-o importantã revistã de specialitate din Uniunea Sovieticã.

Matematica este o disciplinã ºtiinþificã care se caracterizeazã printr-o trãsãturã
de foarte avansatã abstracþiune. Aceasta a determinat pe mulþi gânditori sã con-
sidere noþiunile cu care opereazã matematica rupte de orice substrat real.
Matematicieni mari, care se numãrã printre fondatorii matematicilor moderne, ca
Borel, Lebesgue, Lusin, Kolmogorov ºi alþii, au combãtut aceste pãreri. Iatã ce
spune relativ la aceastã problemã celebrul matematician francez Emile Borel:
„Strict vorbind, s-ar putea construi o teorie pur logicã, fãrã a ne preocupa de exis-
tenþa posibilã a aplicaþiilor ei; dar o astfel de teorie ar fi un simplu joc al spiritu-
lui, care nu ar merita numele de ºtiinþã”.

Tocmai datoritã faptului cã noþiunile matematicii îºi au rãdãcinile adânc în-
fipte în realitatea concretã, rezultatele cele mai abstracte ale ei devin aplicabile în
practicã pentru cã ele oglindesc întotdeauna ceva din realitate. Teoria grafelor, care
face parte din topologia combinatoricã, ºi-a gãsit recent aplicare în studiul foarte
concret ºi foarte important în practicã al problemei transporturilor, care constã în
planificarea producerii ºi repartizãrii anumitor produse pe un numãr dat de cen-
tre de consum, urmãrindu-se realizarea unui maximum de economie.

Apariþia maºinilor rapide de calcul a lãrgit considerabil domeniul de aplicabili-
tate a matematicilor. Totodatã au apãrut ºi domenii noi de cercetare matematicã. Una
din direcþiile în jurul cãreia se concentreazã azi atenþia matematicienilor din lumea
întreagã este analiza numericã, care conþine ca un capitol deosebit de important
tehnica calculului. Cunoaºterea temeinicã a tehnicii calculului, bazatã pe rezultatele
matematicilor moderne, a fost un factor hotãrâtor în obþinerea de cãtre savanþii ºi
tehnicienii sovietici a admirabilelor rezultate obþinute în ultima vreme, rezultate
care au culminat prin crearea primei planete artificiale a Soarelui. Aºa se explicã ºi
faptul cã în expunerea fãcutã de cãtre N.S. Hruºciov, la al XXI Congres PCUS, s-a
subliniat importanþa dezvoltãrii matematicilor ºi mai ales a tehnicii calculului.

Învãþãmântul matematic comportã o serie de probleme, care ridicã discuþii cu
caracter ideologic, ca de exemplu: atitudinea faþã de formalismul matematic, in-
terpretarea generalizãrilor în matematicã, rolul axiomaticii în dezvoltarea matema-
ticii etc. Dupã felul cum dau un rãspuns la aceste probleme, mã rup sau mã apropii
de practicã. Iatã de ce consider cã problema legãturii dintre teorie ºi practicã în
matematicã este una dintre problemele centrale cu implicaþii ideologice. De aceea,
consider cã atunci când facem ideologie în predarea matematicii, aceasta trebuie
sã se facã concomitent cu predarea, ºi nu cinci minute înainte sau la sfârºitul orei,
altfel am ajunge sã rupem matematica de problemele ideologice, pe care ea le
ridicã. De exemplu: forma pe care o îmbracã conþinutul în matematicã este de-
osebit de importantã. Care este greºeala pe care pot s-o fac faþã de formalismul
matematic? Ruperea acestui formalism de fondul sãu concret, adicã omiterea celei
de a treia trepte în procesul de cunoaºtere. Este cunoscut rolul important ce-l joacã
axiomatica în matematicã. Este însã greºit sã se susþinã cã axiomatica este un scop
în sine în matematicã.

Am amintit doar câteva din problemele, am putea spune filozofice, ale matema-
ticii. Relevarea lor trebuie sã facã parte integrantã din expunerea lecþiei. Aºa con-
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sider eu cã trebuie sã fie predatã matematica în faþa studenþilor. În felul acesta, stu-
denþii se vor deprinde cu interpretarea justã a legãturii dintre teorie ºi practicã,
oricât de abstractã ar fi aceastã teorie.

De aceea, salutãm iniþiativa ministerului de a face obligatoriu învãþãmântul
ideologic pentru cadrele didactice. În felul acesta, pe baza dezbaterilor care au loc
în seminariile ideologice, se pot concretiza ºi mai bine problemele pe care le-am
amintit. Eu personal conduc un astfel de seminar la care participã matematicieni,
chimiºti, medici, filozofi. Acest seminar a apãrut ca o necesitate în urma acþiunii
pe care noi am desfãºurat-o în cadrul Institutului de Calcul, acþiune care are ca
scop colaborarea dintre matematicieni ºi specialiºti din alte domenii de cercetare.
Recent, la acest seminar a fost dezbãtut un referat asupra raportului dintre logica
formalã ºi logica dialecticã. Pe marginea discuþiilor s-au ivit o serie de probleme
legate ºi de logica matematicã.

În ce priveºte colaborarea româno-maghiarã în cadrul specialitãþii mele,
aceastã colaborare a îmbrãcat în ultimii ani multe ºi variate forme deosebit de fe-
cunde. Nu voi vorbi aici de colaborarea cu adevãrat prieteneascã ºi plinã de rezul-
tate pozitive concrete în cadrul Institutului de Calcul ºi în cadrul Societãþii de
matematicã ºi fizicã, deoarece aceastã colaborare ºi roadele ei sunt de notorietate
în viaþa academicã ºi ºcolarã din Cluj.

Voi aminti numai câteva din formele noastre de colaborare cu membrii corpu-
lui didactic ºi cu studenþii Universitãþii „J. Bolyai”. Am þinut ºi eu cursuri speciale
la Universitatea „Bolyai”, care au avut ca rezultat ºi trecerea unor examene de can-
didat în ºtiinþe. Matematicienii de la Universitatea „Bolyai” participã activ la semi-
narul de referate de la Institutul de Calcul, care existã de mai bine de 10 ani.
Studenþi ai Universitãþii „Bolyai” lucreazã alãturi de colegii lor români în cadrul
cercului de calcul numeric care funcþioneazã pe lângã catedra mea. Într-o ºedinþã
comunã a catedrei mele cu catedra similarã de la Universitatea „Bolyai” am dezbã-
tut în luna ianuarie o problemã importantã privind îmbunãtãþirea metodelor de
seminarizare a cursurilor predate, deoarece azi se folosesc încã metode mult peri-
mate. La aceste discuþii au luat parte, cu un deosebit entuziasm, mai ales cadrele
tinere ale catedrelor noastre, dovedind ºi comunitatea lor perfectã de idei ºi aspi-
raþiile lor comune. Cu toate cã aceste forme de colaborare sunt deosebit de utile
pentru ambele noastre facultãþi, totuºi separarea administrativã a Universitãþilor
noastre pune încã multe piedici în calea unei ºi mai adânci ºi mai profitabile co-
laborãri. De aceea, salutãm cu cãldurã propunerea care s-a fãcut pentru unificarea
celor douã Universitãþi.

În cursul discuþiilor la ºedinþele din ultimele zile s-au atins multe alte proble-
me. Vreau sã spun, pentru a termina, pãrerea mea asupra misticismului, supersti-
þiilor, religiei ºi ºtiinþei. Un fapt real este absoluta incompatibilitate dintre religie
ºi ºtiinþã. Un bun profesor are datoria sã convingã despre adevãrul acestei incom-
patibilitãþi tineretul nostru studios, nu numai de pe bãncile facultãþii, dar chiar
încã de pe bãncile ºcolii medii. Aºa se explicã cã eu personal am fost convins de
aceastã incompatibilitate încã de pe acum 40 de ani. Un savant, un intelectual care
nu este convins de aceastã incompatibilitate nu este ºi nu va putea fi niciodatã un
om de ºtiinþã, þinând seama de ceea ce în regimul nostru socialist înþelegem noi
prin om de ºtiinþã. (Aplauze).

6. Goldner Gavril, student an III matematicã-fizicã „V. Babeº”.
În ultimele douã sãptãmâni, studenþii þãrii noastre cunosc emoþiile caracteris-

tice unor zile mari, care împletesc sobrietatea festivã cu elanul ºi entuziasmul
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tineresc. Atenþia cu care au fost urmãrite lucrãrile conferinþei ºi profunzimea cu
care s-au strãduit sã studieze materialele legate de acestea, dovedesc cã imensa
majoritate a studenþilor este pãtrunsã de importanþa covârºitoare a conferinþei pen-
tru dezvoltarea învãþãmântului superior.

O dovadã a aplicãrii în practicã a politicii marxist-leniniste în problema naþiona-
lã este posibilitatea acordatã studenþilor naþionalitãþilor conlocuitoare de a studia
alãturi de studenþii români. Nu avem voie sã uitãm niciodatã cã, alãturi de alte
rãmãºiþe nefaste, unii dintre noi au moºtenit de la societatea burghezã ºi pericu-
loasa plagã a naþionalismului ºi ºovinismului. Împotriva acestei plãgi trebuie sã
luptãm, cu atât mai mult cu cât noi vom deveni educatorii noii generaþii în care tre-
buie sã sãdim dragostea pentru principiile cãlãuzitoare ale marxism-leninismului.
Pentru a putea face faþã acestor meniri, trebuie sã fim în primul rând noi toþi
pãtrunºi de justeþea acestor principii de bazã ale clasei muncitoare. Iatã de aici im-
portanþa luptei pentru înarmarea studenþilor cu puternica armã a unei pregãtiri
temeinice ideologice ºi ansamblul mãsurilor concrete ºi practice pentru adâncirea
prieteniei dintre studenþii diferitelor naþionalitãþi. Este necesarã folosirea maximã a
posibilitãþilor oferite în acest sens de seminariile ºtiinþelor sociale, de ciclul de con-
ferinþe din cadrul învãþãmântului politic UTM ºi altele pe care ni le pun la dispozi-
þie procesul de învãþãmânt sau org. UTM. Ca ilustrare a celor de mai sus, pot aduce
ca exemplu cazul grupei noastre (120), care în anul I n-a avut totdeauna la semi-
nariile de economie politicã o atitudine principialã în problema naþionalã. Datoritã
însã muncii perseverente a tov. asistente Sãsãrman, aceastã atitudine s-a schimbat
total, astfel cã astãzi studenþii grupei noastre au devenit unii dintre cei mai en-
tuziaºti susþinãtori a unificãrii celor douã universitãþi ºi sunt sigur cã vor participa
din toatã inima la pasul ce urmeazã a fi fãcut în vederea întãririi prieteniei dintre
studenþii celor douã universitãþi.

O atenþie deosebitã trebuie acordatã în cadrul acestor probleme luptei împotri-
va misticismului. Þin sã accentuez cã cei care au o concepþie înapoiatã despre
lume ºi viaþã, constituie un teren mai fecund pentru încercãrile de diversiune
naþionalistã a ideologiei burgheze. ªi apoi, caracterul exclusivist al unor culte as-
cunde în sine germenele urei naþionale. Sã nu uitãm cã în orânduirea capitalistã
burghezia cautã sã aþâþe ura naþionalã concomitent cu cea religioasã. Mulþi poate
s-ar lãsa induºi în eroare. Iatã dar cã avem motive în plus sã nu renunþãm nici o
clipã la lupta împotriva misticismului. Aceasta fiindcã misticismul mãreºte recep-
tivitatea faþã de orânduirea burghezã ºi este incompatibil cu calitatea de viitori
educatori ai unei generaþii de comuniºti. Pe acest tãrâm avem succese incontesta-
bile. Astfel, tov. Fagadaru ºi Coþa au pãrãsit sectele din care au fãcut parte. S-au
þinut conferinþe educative ºi s-au purtat discuþii în grupe. Totuºi, nu putem fi
mulþumiþi, deoarece cu ocazia prelucrãrii documentelor a reieºit cã facultatea
noastrã are foarte mulþi sectanþi (ºapte), ceea ce reprezintã mai mult de 1%, ºi nu
toþi au fost lãmuriþi de injusteþea concepþiei lor. Astfel, cu tov. Pãcuraru nu s-a dis-
cutat despre aceastã problemã pânã la pregãtirea prelucrãrii documentelor, ºi deºi
cu ocazia adunãrii în care a fost exclus, organizaþia UTM s-a angajat sã-l ajute sã
poatã învinge întunericul neºtiinþei ºi al misticismului, totuºi în cele 3 luni ºi
jumãtate care au trecut de atunci s-a discutat cu el doar o singurã datã (astfel cã
dânsul ºi acum frecventeazã secta).

Este ruºinos pentru o facultate ca a noastrã, cu un profund profil ºtiinþific, sã
mai aibã studenþi care sunt incapabili sã prindã perspectiva mãreaþã despre lume
oferitã de concepþia materialistã. Aici o mare parte din rãspundere le revine
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cadrelor didactice, care n-au subliniat decât în cazuri izolate incompatibilitatea
ºtiinþei cu religia.

În viitor, organizaþia PMR, organizaþia UTM ºi Asociaþia studenþilor vor trebui
sã se preocupe mai intens de munca de orientare a studenþilor spre concepþia ma-
terialistã despre lume, despre viaþã, prin organizarea unor conferinþe adecvate,
stimularea discuþiilor personale ºi folosirea posibilitãþilor oferite de cursuri.

Tot legatã de aspectul luptei împotriva naþionalismului este ºi luarea unei atitu-
dini hotãrâte împotriva cosmopolitismului. Într-o primã analizã a problemei am
putea fi tentaþi sã nu gãsim nici o relaþie între aceste douã manifestãri, dar e suficient
sã constatãm cã ele au la bazã o rãdãcinã comunã: ideologia burghezã. Veþi putea ob-
serva cã acei care au manifestãri naþionaliste faþã de popoarele cu care trãim împre-
unã devin servitori ploconiþi ºi umili când e vorba de statele occidentale.

Aºa cum naþionalismul ºi cosmopolitismul merg mânã în mânã, lupta împotri-
va naþionalismului trebuie sã se împleteascã cu lupta împotriva cosmopolitismu-
lui, ca ºi cu lupta contra oricãror manifestãri ale influenþei ideologiei burgheze. În
domeniul luptei contra cosmopolitismului mai avem multe de fãcut: sã facem sã
disparã rokomania, neologismul ºi dansul deºãnþat (cu care ne mai compromite
uneori ºi tov. Pop Ion din anul II), sã trezim în colegii noºtri dragostea pentru teza-
urul ºtiinþei ºi culturii noastre socialiste, sã facem sã disparã definitiv urmele de
ploconire servilã în faþa culturii occidentale.

Am ridicat numai câteva aspecte ale luptei pe plan teoretic împotriva ºovinis-
mului. Dar ºtim cu toþii cã fãrã a fi aplicatã în practicã, teoria este rigidã, nu valo-
reazã douã parale. Tocmai de aceea ar fi bine sã vedem ce am fãcut în mod concret
pentru apropierea studenþilor Universitãþilor „Babeº” ºi „Bolyai”. Dacã s-au orga-
nizat acþiuni reuºite ca formã, trebuie sã spunem cã din punct de vedere al conþi-
nutului ºi rezultatului, aceste acþiuni n-au satisfãcut întotdeauna. Aº putea sã
amintesc aici excursia la Cheile Turzii din 1957, sau întrunirea anilor I, ce a avut
loc în acest an ºcolar, unde deºi organizarea a fost bunã, totuºi acþiunile n-au reuºit
sã adânceascã prietenia studenþilor acelor facultãþi. Aceasta deoarece distracþia nu
a fost precedatã de o activitate comunã profesionalã, care ar fi înlesnit cunoaºterea
reciprocã. Faptul cã teoria nu se împleteºte în mod armonios cu practica dovedeºte
cã existã anumite condiþii nenaturale de care se lovesc multe din încercãrile noas-
tre de apropiere. Oare n-am fi prieteni mai buni, fraþi adevãraþi cu studenþii
Universitãþii „Bolyai” dacã am învãþa împreunã în aceeaºi universitate, dacã am
avea cãmine ºi cantine comune în aceaºi universitate? Rãspunsul se impune de la
sine: desigur, iatã condiþia principalã care lipsea pentru desãvârºirea frãþiei stu-
denþilor din cele douã universitãþi. Desigur cã într-o universitate comunã studenþii
s-ar împrieteni întâi la cursuri ºi ar ajunge deja prieteni înaintea manifestãrilor cul-
turale, iar la excursii nu numai plecarea s-ar face împreunã, ci ºi distracþia. Aceasta
ca sã nu mai vorbim de minunatele perspective care se deschid în faþa organizaþiei
noastre UTM, a cercurilor ºtiinþifice, a echipelor culturale ºi sportive.

Putem sã aducem ºi un exemplu concludent în ceea ce priveºte prietenia gene-
ratã de cãmine ºi cantine comune. Întrebaþi-o pe tov. Sanda Popovici din grupa
noastrã, dacã-i place la cãminul „Ócskó Teréz” al Universitãþii „Bolyai” ºi ea vã va
rãspunde cu siguranþã cã printre colegele de camerã de la acest cãmin (studente la
„Bolyai” ºi IMF) se simte cel puþin la fel de bine ca ºi în mijlocul grupei sale.
Exemplul ei, care ne impune o generalizare imediatã, dovedeºte cã înfiinþarea
cãminelor ºi cantinelor comune ar contribui la eliminarea lipsurilor existente în
relaþiile dintre studenþii celor douã universitãþi. Dar nu numai pentru întãrirea pri-



418

eteniei consider ca utilã propunerea de a unifica cele douã universitãþi, ci ºi pen-
tru uºurarea învãþãrii limbii române de cãtre studenþii maghiari. Limba mea mater-
nã este limba maghiarã, chiar ºi acum acasã vorbesc limba maghiarã, dar din cl. I
am frecventat ºcoala în limba românã ºi utilitatea acestui fapt este pentru mine in-
comensurabilã: vorbesc, citesc ºi scriu acceptabil în ambele limbi ºi îmi formez
cultura generalã cu ajutorul unor materiale în ambele limbi.

Consider cã unificarea celor douã universitãþi va contribui la uºurarea condiþi-
ilor de învãþare a limbii române de cãtre studenþii maghiari, mai ales cã prieteni-
ile care desigur se vor închega constituie o cale comodã a învãþãrii unei limbi. Dar
pentru aceasta este nevoie de ajutorul studenþilor de la Universitatea „V. Babeº”.
Trebuie sã fim foarte atenþi sã nu ne batem joc de cei care nu vorbesc încã destul
de corect limba românã, ºi sã cãutãm sã-i ajutãm.

Pe baza celor de mai sus, se vede clar cât de îmbucurãtoare este vestea viitoarei
unificãri a celor douã universitãþi. Dacã pãrinþii noºtri ºi-au vãrsat împreunã sân-
gele pentru ca noi sã ajungem azi în aceastã cetate a ºtiinþei, de ce sã nu gustãm
împreunã rodul acestei lupte? Dacã e aceeaºi, sã mergem împreunã pe aceastã cale,
care ne duce spre viitorul nostru fericit. Iar dacã cineva se teme de greutãþi, sã afle
cã tânãra noastrã generaþie nu cunoaºte greutãþi în înfãptuirea politicii partidului.

Ca unul care în puþinele zile ale celor 4 ani pe care i-am trãit împreunã înainte
de eliberare am cunoscut ce înseamnã sã fii obiectul urii naþionale, al ºovinismu-
lui ºi antisemitismului, ca unul care trãiesc ºi învãþ în zilele noastre cu aceleaºi
drepturi ca ºi studenþii români, ca unul care sunt un exemplu viu al fericirii
dãruite de politica marxist-leninistã în problema naþionalã, îmi exprim convin-
gerea cã nobilul simþãmânt al prieteniei va învinge rezervele, va sfãrâma ultimele
lanþuri ale prejudecãþilor, dacã acestea mai existã.

Cuvântul prietenie este unul din cuvintele cele mai minunate din limba
oricãrui popor. De aceea, spun din toatã inima trãiascã prietenia oamenilor muncii
de toate naþionalitãþile, care sub conducerea înþeleaptã a partidului construiesc so-
cialismul în scumpa noastrã patrie. (Aplauze).

7. Iliescu Ion, secretar UTM ºi preºedinte al UASR.
Salutã din partea CC al UTM ºi Consiliului UASR. A II-a Conferinþã a UASR a

fost o puternicã manifestare a adeziunii depline ºi devotamentului studenþimii
noastre faþã de partid, orânduirea democrat popularã, faþã de construirea socialis-
mului. Cuvântarea tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej constituie un îndreptar preþios,
un plan concret de muncã ºi luptã.

Aprecierea datã de tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej tineretului patriei noastre,
participãrii sale, alãturi de întregul popor, la munca de construcþie socialistã, ca ºi
studenþimii noastre – detaºament important al tineretului – ne însufleþeºte,
mãreºte încrederea noastrã în forþele proprii, dar ne ºi obligã sã muncim mai bine,
sã binemeritãm aceastã încredere ºi apreciere a partidului.

Problemele puse de partid în faþa noastrã cuprinse în salutul CC al PMR ºi al
Consiliului de Miniºtri – adresat de tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej – au fost pe larg
dezbãtute de conferinþã, ca ºi în adunãrile care au loc de 6 zile în Cluj.

Scopul adunãrilor care au loc în întreaga þarã, cu toþi studenþii, este de a dez-
bate în lumina cuvântãrii tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej ºi a lucrãrilor Conferinþei
UASR întreaga noastrã muncã, de a analiza în mod critic ºi autocritic activitatea
org. UTM ºi Asociaþiilor Studenþeºti, de a scoate cu curaj la ivealã lipsurile ºi a
cãuta cãile de înlãturare a lor, de îmbunãtãþire a muncii, pentru a îndeplini cu suc-
ces sarcinile trasate de partid.
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Vreau sã mã opresc asupra câtorva probleme:
1) Una din sarcinile principale puse de partid în faþa noastrã, ºi care au rezul-

tat ºi din lucrãrile Conferinþei, este necesitatea îmbunãtãþirii muncii organizaþiei
UTM ºi Asociaþiei Studenþilor pentru dezvoltarea conºtiinciozitãþii ºi a rãspun-
derii faþã de învãþãturã, pentru o temeinicã pregãtire profesionalã.

În acelaºi timp, va trebui sã ajutãm conducerile institutelor pentru legarea mai
strânsã a ºcolii, a întregului proces de învãþãmânt de viaþã, de practica construcþiei
socialiste, de problemele actuale ale economiei ºi culturii socialiste.

Pentru universitãþi – care pregãtesc de regulã cadre didactice pentru în-
vãþãmântul mediu – o sarcinã importantã constã în îmbunãtãþirea practicii peda-
gogice. În aceastã privinþã org. de UTM ºi Asociaþia studenþilor pot ºi trebuie sã
dea ajutor important pentru strângerea legãturilor cu ºcolile, cu org. UTM ºi
unitãþile de pioneri din ºcoli.

De asemeni trebuie sã orientãm mai mult tematica cercurilor ºtiinþifice de
probleme actuale, concrete ale practicii. Sã apreciem activitatea cercurilor ºtiinþi-
fice nu dupã numãrul de lucrãri, ci dupã calitatea lor, dupã valoarea lor teoreticã
ºi practicã, dupã felul în care ajutã la rezolvarea unor probleme concrete.

2) Necesitatea îmbunãtãþirii muncii politice-ideologice.
S-a vorbit mult ºi cu competenþã asupra necesitãþii însuºirii învãþãturii marxist-

leniniste; nu vreau sã mai insist asupra acestui lucru. Organizaþia de UTM ºi
Asociaþia Studenþilor sunt datoare sã joace un rol activ în însuºirea de fiecare student
a învãþãturii marxist-leniniste. Fiecare student trebuie sã punã la baza întregii sale
pregãtiri intelectuale învãþãtura marxist-leninistã, materialismul dialectic ºi istoric,
sã-ºi însuºeascã în mod creator aceastã învãþãturã ºi sã fie un propagandist activ al ei.

Însuºirea învãþãturii marxist-leniniste trebuie sã fie strâns legatã de lupta con-
secventã împotriva ideologiei burgheze, împotriva tuturor manifestãrilor ºi influ-
enþelor sale. 

a) Trebuie sã luptãm cu hotãrâre împotriva idealismului ºi misticismului. Tov.
Tiberiu Popoviciu a vorbit despre incompatibilitatea religiei cu ºtiinþa. Organizaþia
UTM ºi Asociaþia Studenþilor trebuie sã desfãºoare o muncã continuã de propagare
a ºtiinþei, de combatere a concepþiilor retrograde, idealiste, mistice, de demascare
a caracterului reacþionar al misticismului.

Este ruºinos faptul cã printre studenþi se mai întâlnesc unii care sunt traºi
înapoi de asemenea concepþii retrograde, cã se mai întâlnesc adepþi ai diferitelor
secte religioase.

Unii, atunci când noi militãm împotriva misticismului ºi vorbim de incompati-
bilitatea concepþiilor mistice cu calitatea de utemist ºi chiar cu aceea de student,
ne vorbesc de prevederi ale Constituþiei RPR. Într-adevãr, Constituþia garanteazã
libertatea cultelor religioase, însã una e Constituþia ºi alta e Statutul UTM.
Calitatea de cetãþean al RPR nu e totuna cu aceea de utemist. Dar nu numai pen-
tru un utemist, ci ºi pentru un student al patriei noastre, care construieºte socialis-
mul, nu este admisibil sã fie îmbibat de asemenea concepþii retrograde. Studentul
este dator sã-ºi însuºeascã ºtiinþa, care se predã în institutele noastre, sã devinã un
militant activ pentru propagarea adevãrului ºtiinþific.

În afarã de aceasta, multe din sectele religioase prezintã ºi un pericol politic,
multe din ele fiind agenturi ale serviciilor de spionaj strãine ºi în primul rând ale
spionajului american.

b) S-a vorbit despre apolitism. Lenin a arãtat cã aºa-zisul „apolitism” este o
ipocrizie ºi o minciunã. Burghezia întotdeauna îºi mascheazã politica sa prin
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frazeologia demagogicã, prin diferite paravane. În þara noastrã a flutura aceastã lo-
zincã mincinoasã a apolitismului, a încerca sã rãmâi în afara luptei pentru con-
struirea socialismului înseamnã în fapt a duce o politicã ostilã, a opune rezistenþã
politicii partidului nostru, construcþiei socialiste.

În miºcarea internaþionalã studenþeascã, promotorii „apolitismului” sunt con-
ducãtorii reacþionari ai organizaþiilor studenþilor din Apus. Aceºtia ori de câte ori
trebuiau sã ia poziþie împotriva colonialismului, când li se cerea sã-ºi exprime soli-
daritatea cu studenþii din þãrile coloniale, cu lupta popoarelor pentru indepen-
denþa naþionalã, refuzau spunând cã ei nu fac politicã. Însã aceiaºi conducãtori de
organizaþii studenþeºti în perioada evenimentelor din Ungaria au sprijinit în mod
zgomotos contrarevoluþia.

În schimb, organizaþiile studenþeºti din Asia, Africa, America Latinã, care în ul-
timii ani au început sã joace un rol din ce în ce mai activ pe plan internaþional, s-au
pronunþat de la bun început împotriva „apolitismului”, practicând activ alãturi de
popoarele lor în lupta împotriva imperialismului ºi colonialismului, pentru inde-
pendenþa naþionalã.

Organizaþiile noastre trebuie sã militeze pentru educarea tineretului, studentu-
lui cetãþean, participând activ alãturi de popor la întreaga viaþã politicã, socialã, la
mãreaþa operã de construire a socialismului.

c) Lupta împotriva naþionalismului.
În adunare s-a dezbãtut pe larg despre necesitatea luptei împotriva mani-

festãrilor de naþionalism, ºovinism, de separatism naþional, pentru promovarea
frãþiei de nezdruncinat a oamenilor muncii, a studenþilor de diferite naþionalitãþi.

Experinþa istoricã a poporului nostru a arãtat urmãrile nefaste ale politicii de
destrãmare, de discriminãri, de cultivare a celor mai josnice sentimente de urã
între diferitele naþionalitãþi ºi poporul român, politicã promovatã de burghezia ºi
moºierimea românã, de fasciºtii români, ca ºi de cei maghiari.

Spre deosebire de burghezie, partidul nostru promoveazã o politicã de egalitate
deplinã între oamenii muncii, fãrã deosebire de naþionalitate. În regimul democrat
popular au fost înlãturate toate discriminãrile naþionale ºi au fost create condiþii
de deplinã egalitate în drepturi; a fost ºi este promovatã frãþia, munca ºi lupta co-
munã a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naþionalitate, pentru scopul
comun – construirea socialismului.

Unificarea celor douã universitãþi („Babeº” ºi „Bolyai”) va duce la înlãturarea
unei bariere artificiale, care constituie un izvor de alimentare a sentimentelor se-
paratiste, naþionaliste. Studenþimea de la cele douã universitãþi a dat dovadã de
maturitate politicã primind cu cãldurã, fãrã nici un fel de rezerve, aceastã hotãrâre.

Org. UTM ºi Asoc. Studenþeºti sunt datoare sã ducã o luptã consecventã îm-
potriva oricãror manifestãri de naþionalism, indiferent din ce parte ar veni; faþã de
manifestãrile naþionaliste, ºovine, nu e admisibilã nici un fel de concesie. 

Combãtând cu consecvenþã ideologia burghezã, manifestãrile duºmãnoase,
org. UTM ºi Asociaþiile Studenþeºti trebuie sã lupte în acelaºi timp împotriva îm-
pãciuitorismului, manifestat sub forma „colegialitãþii” greºit înþelese. Nu poate fi
consideratã colegialitate solidaritatea cu elementele înapoiate, retrograde, huli-
ganice, duºmãnoase. Solidaritatea cu astfel de elemente înseamnã lipsa de cole-
gialitate faþã de restul studenþilor, faþã de întreg colectivul; lipsã de rãspundere
faþã de propria conºtiinþã, faþã de cauza noastrã comunã. Organizaþiile noastre
trebuie sã cultive spiritul revoluþionar, combativitatea ºi intransigenþa revo-
luþionarã.
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Dezvoltând caracterul de masã al întregii activitãþi a asociaþiilor, trebuie sã
asigurãm îmbunãtãþirea conþinutului politic ºi ideologic al muncii noastre. Sã în-
tãrim disciplina universitarã ºi disciplina în viaþa de organizaþie. Sã îmbunãtãþim
activitatea din cãminele studenþeºti, în care un numãr mare de studenþi îºi petrec
cea mai mare parte din timp.

Garanþia tuturor succeselor noastre, a îmbunãtãþirii continue a muncii, a
justeþei activitãþii noastre – o constituie conducerea de cãtre partid. În munca or-
ganizaþiei de UTM ºi Asociaþia Studenþeascã sã respectãm cu consecvenþã ºi sã în-
tãrim acest principiu de bazã marxist-leninist, al conducerii organelor noastre de
tineret de cãtre organele de partid.

Câteva cuvinte despre pasiune ºi romantism – trãsãturã care trebuie sã carac-
terizeze munca organelor noastre UTM ºi a Asociaþiei Studenþilor. Pasiunea ºi ro-
mantismul sunt trãsãturile tinereþii, ele sunt trãsãturile caracteristice ale celor
mereu tineri, ale celor mai consecvenþi umaniºti, ale luptãtorilor neînfricaþi pen-
tru fericirea oamenilor muncii, ale comuniºtilor.

Tov. Hruºciov, la întâlnirea cu absolvenþii promoþiei 1958 a Facultãþii de fizicã
a Universitãþii „Lomonosov”, replicând unor profesori, care vorbiserã despre pers-
pectivele zborurilor cosmice, a arãtat cã în faþa absolvenþilor se deschid
nenumãrate perspective de muncã creatoare pe diferitele ºantiere ale construcþiei
comuniste, cã nu numai în cosmos, ci ºi pe pãmânt sunt multe lucruri interesante;
tinerii specialiºti sã-ºi dãruiascã întreaga lor pasiune în munca pe care o vor
depune. Aceasta este valabil ºi pentru noi. Partidul deschide posibilitãþi nenumã-
rate în faþa tineretului nostru, pentru a-ºi putea pune întreg elanul, priceperea,
pregãtirea sa în slujba construcþiei socialiste.

Fiecare profesie, fiecare loc de muncã are romantica sa. Este foarte important
ca fiecare sã munceascã cu interes ºi pasiune ºi aceasta încã de pe bãncile facul-
tãþilor. Exemplu luminos ne dau din acest punct de vedere marii creatori, oameni
de ºtiinþã ºi culturã, mulþi dintre profesorii noºtri mai în vârstã.

Org. UTM ºi Asoc. Studenþeºti trebuie sã dezvolte romantismul revoluþionar ºi
pasiunea în munca fiecãrui student, pentru o pregãtire temeinicã, închinatã luptei
pentru fãurirea unei vieþi mai bune a poporului, pentru construirea socialismului.

Sã dãruim întreaga noastrã forþã de muncã, tot elanul nostru tineresc cauzei
mãreþe a construirii socialismului în patria noastrã; sã ne încadrãm cu toatã pasiu-
nea tinereþii noastre în marea armatã a constructorilor socialismului; sã participãm
activ, alãturi de întregul popor, la marea luptã condusã de partid; sã strângem ºi
mai mult rândurile în jurul Comitetului Central marxist-leninist al PMR în frunte
cu tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej.

(Aplauze repetate, sala în picioare ovaþioneazã ºi scandeazã lozinci: „PMR” ºi
„Gheorghiu-Dej”).

Pauzã.

8. Tompa István, secretar al Comitetului Regional PMR Cluj.
Începe aducând salutul Comitetului Regional PMR Cluj, cadrelor didactice ºi

studenþilor facultãþilor de ºtiinþe naturale ºi cadrelor didactice ºi studenþilor facul-
tãþilor de matematicã-fizicã de la Universitatea „V. Babeº”-”Bolyai” ºi cadrelor di-
dactice ºi studenþilor de la Institutul „Ion Andreescu”.

Dezbaterile care au avut loc în oraºul nostru, ca ºi în alte centre universitare,
dovedesc creºterea maturitãþii ºi nivelului cadrelor noastre studenþeºti, dez-
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voltarea conºtiinþei ºi spiritului de rãspundere faþã de îndatoririle ce le revin stu-
denþilor, ca cetãþeni care se pregãtesc sã devinã specialiºti de înaltã calificare,
cadre de bazã ale economiei ºi culturii.

Aº dori sã mã opresc asupra unui singur aspect mult dezbãtut în lucrãrile noas-
tre de azi, ºi anume: asupra luptei pentru înfrãþirea tineretului nostru român ºi
maghiar. Aceste dezbateri aratã înþelegerea justã de cãtre studenþimea noastrã a im-
portanþei unificãrii celor douã universitãþi din Cluj. Entuziasmul manifestat de
studenþimea noastrã în aceste zile aratã cã organizarea învãþãmântului pe naþiona-
litãþi este singurul drum just leninist.

Asistând la manifestãrile entuziaste ale tinerilor români ºi maghiari mi-am
adus aminte de multe aspecte ale studenþimii generaþiei noastre. Mi-am adus
aminte de acele zile ale fascismului din mai multe motive: 

Pentru cã ni se pare cã ne despart mai multe secole de ele ºi nu decenii. Numai
amintindu-ne de condiþiile grele de atunci putem înþelege ce datorãm regimului
nostru pentru condiþiile de astãzi create.

Studenþimea de astãzi nu cunoaºte ºi n-a simþit pe pielea sa proprie cã naþiona-
lismul a fost întotdeauna arma de învrãjbire între români ºi maghiari. Experienþa
din zilele noastre aratã cã lupta împotriva naþionalismului înseamnã ºi lupta îm-
potriva împãciuitorismului, indiferent sub ce formã s-ar arãta. Peste puþine zile
veþi începe viaþa comunã în cãmine, cantine, organizaþii UTM ºi Asociaþii. În nu-
mele Comitetului Regional de Partid vã promitem cã vã vom da tot ajutorul nostru
pentru realizarea acestor sarcini mãreþe trasate de Comitetul Central al Partidului
Muncitoresc Român. (Aplauze).

9. Atanase Joja, vicepreºedinte al Consiliului de Miniºtri ºi ministru al În-
vãþãmântului ºi Culturii.

Începe prin a arãta cã de mai multe zile se dezbat în acest centru universitar
probleme care au fost studiate la Conferinþa Naþionalã a studenþilor de la Bucureºti.

Trebuie sã subliniez nivelul înalt la care s-au desfãºurat lucrãrile. Participarea
la aceste dezbateri m-a determinat sã evoc aspecte ale culturii din þãrile capitaliste.
De curând am avut ocazia sã vãd un film dedicat tineretului francez. Era jalnic sã
vezi cum tineri de 18 ani jefuiau pentru a-ºi putea asigura traiul de la o zi la alta.
Numai douã personaje erau umane.

Poporul francez este mare ºi înzestrat cu multe calitãþi, însã regimul sãu social
duce la descompunerea tineretului sãu. Asemenea aspecte se pot vedea în multe
þãri capitaliste, datoritã sistemului parazitar dezolant, în contrast cu cele ce se pe-
trec în þãrile socialiste, unde tinerii muncesc pentru a-ºi însuºi ºtiinþa ºi cultura.

Un profesor în SUA nu reprezintã un om de valoare, deoarece universitãþile
sunt întreprinderi particulare. Marile universitãþi sunt întreþinute de grupuri de fi-
nanciari care-ºi impun punctul de vedere, deci nu e libertate de gândire a profe-
sorilor ºi studenþilor, de exemplu este interzisã predarea darvinismului. De
asemenea, este cunoscutã crunta desconsiderare a negrilor în SUA, unde medica-
mentele se experimenteazã pe negri. În plus, în SUA este o degradare moralã, care
reflectã aspectele inumane ale civilizaþiei apusene ºi care este în contrast direct cu
preocupãrile din RPR.

La noi, tineretul între anii 1930-1939 era strãin de popor, iar studenþii organi-
zau manifestaþii fasciste, terorizând populaþia minoritarã, exemplu congresul stu-
denþilor din 1931 de la Oradea[15]. Acesta era un tineret criminal, duºman al
culturii ºi poporului. Câtã deosebire între acest tineret ºi tineretul de azi! Pare o
distanþã de secole între aceste lumi: teroriºtii ºi muncitorii de azi.
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Problema unificãrii celor douã universitãþi fiind deja discutatã ºi pusã clar,
scoate în relief faptul îmbucurãtor cã Hotãrârea PMR a fost excelent înþeleasã de
imensa majoritate a studenþilor ºi corpului didactic ºi ea va fi tradusã în parte. În
problema necesitãþii însuºirii temeinice a marxism-leninismului, aratã cã tov. prof.
Pop Emil ºi Popoviciu Tiberiu, cât ºi alþi studenþi, au documentat aceastã necesitate.

Ministerul Învãþãmântului a decretat obligativitatea pentru cadrele didactice
de a studia marxism-leninismul, pentru douã motive:

1. Pentru a nu despãrþi ideologicul de politic, deoarece un decalaj între ele duce
la evenimente contrarevoluþionare, ca ºi cele din Ungaria.

2. Pentru interesul dezvoltãrii cercetãrilor ºtiinþifice, pentru care s-au alocat
sume importante ºi s-au clãdit institute noi.

Concepþia dialecticã este o metodã perfectã de cercetare, care nu duce la
contradicþii. Pentru dezvoltarea maximã a ºtiinþei, pertidul ne-a pus la dispozi-
þie concepþia materialistã. Metoda ºi concepþia sunt probleme importante în ºti-
inþã ºi necesare pentru o muncã creatoare. Referindu-se la apolitism precizeazã
cã a fi apolitic înseamnã sã faci politicã împotriva socialismului, împotriva
umanismului nou.

ªtiinþa are rol, pe prim plan, de a crea omul nou, iar metoda ºtiinþei este calea
ce o urmeazã pentru descoperirea adevãrului. Metoda cartezianã a fost depãºitã,
fiind îngustã, ca ºi logica formalã. În acest scop citeazã cazuri de oameni de ºtiinþã
din Apus, care folosesc ca metodã de cercetare metoda materialist-dialecticã, ca
fiind cea mai bunã, deºi înainte au folosit metode idealiste. Citeazã de asemenea
cazul matematicienilor, care ºi-au fãcut metoda ºi logica lor de cercetare, impusã
de necesitãþi, pãrãsind formalismul abstract. În problema cauzalitãþii timpului ºi
spaþiului nu mai stãruie, fiind deja discutate.

În continuare aratã faptul cã americanii nu au o concepþie, o metodã de cercetare
în problema sateliþilor, unde au fost depãºiþi de savanþii sovietici datoritã concepþiei
lor, a cãlãuzei lor în muncã. Citeazã de asemenea cazuri de concepþii la oameni de
artã, unde metoda a dat rezultate, dacã a deservit o concepþie sãnãtoasã, realistã.

Problema naþionalã. Profesorii ºi studenþii au înþeles justeþea Hotãrârii CC al
PMR pentru unificarea celor douã universitãþi. Naþiunea e o categorie istoricã, care
s-a nãscut în lupta pentru drepturile democratice, exemplu, în timpul revoluþiei
franceze s-a nãscut sentimentul naþional, patriotismul revoluþionar. Scoþând
conþinutul din aceastã luptã a rãmas forma ºi astfel s-a nãscut naþionalismul.

Naþionalismul nu serveºte progresului ºi poporului, ci el a servit clasa domi-
nantã, care s-a condus de principiul „divide ed impera”, pentru a separa ºi învrãjbi
popoarele în scopul de a le putea stãpâni. Istoria are atâtea exemple.

Naþionalismul este o crimã contra poporului ºi socialismului ºi ca atare nu se va
admite nici o formã de naþionalism, indiferent de forma de manifestare. Se citeazã
cazul profesorului ºi studenþilor care au încercat sã denatureze actul istoric de la 24
ianuarie. De asemenea aratã cã nu existã în RPR douã culturi, ci o singurã culturã,
socialistã. Nu este important în ce limbã te exprimi, deci important e conþinutul, nu
forma, or conþinutul îºi creazã forma, care e necesarã ºi este numai un mijloc de co-
municare între oameni. Cu atât mai mult, ºcoala nu poate fi împotriva tendinþei de
unificare, pentru a crea Universitatea socialistã a RPR din Cluj.

Unificarea este un act important pentru progresul nostru, iar situaþia de pânã
acum a fost o greºealã, care rezultã din studierea textelor leniniste.

Precizeazã apoi cã în noua universitate se va studia în limba cea mai accesibilã
studenþilor, în limba vorbitã de imensa majoritate, iar în ceea ce priveºte salariaþii,
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precizeazã cã nimeni nu va rãmâne fãrã ocupaþie. În privinþa cadrelor, alegerea lor
se va face dupã principiul: cel mai bun.

Problema unificãrii este în deplinul asentiment al profesorilor ºi studenþilor
din Cluj. Partidul are o apreciere înaltã faþã de cadrele didactice. Rolul profesoru-
lui este de a transmite cunoºtinþele ºi de a educa pe studenþi, într-un cuvânt: for-
marea studentului este îndatorirea unui profesor. Pe de altã parte, se cere ca
studenþii sã fie respectuoºi, fãrã a-ºi pierde spiritul critic, deoarece studenþii de azi
vor fi cadrele conducãtoare de mâine.

În încheiere aratã cã odatã cu ridicarea vieþii academice ºi universitare din Cluj
se vor atinge toate obiectivele, fiind cãlãuziþi de doctrina marxist-leninistã ºi
conduºi de partid în frunte cu înþeleptul nostru conducãtor, tov. Gheorghe
Gheorghiu-Dej. (Sala în picioare, ovaþioneazã pentru partid ºi pentru tov. Gheorghe
Gheorghiu-Dej).

10. Raþiu Onoriu, preºedinte UASR „V. Babeº”.
Considerã cã este necesar ca pe baza studierii documentelor celei de a II-a

Conferinþe pe þarã a UASR, pe baza referatului prezentat ºi pe baza discuþiilor pur-
tate sã fie adoptat un proiect de hotãrâri.

11. Chirilã Constantin, student anul IV matematicã-fizicã „V. Babeº”.
Dã citire proiectului de hotãrâri adoptat de întreaga asistenþã, fãrã a se mai face

alte completãri.
12. Lévay Rodica, studentã Universitatea „Bolyai”.
Dã citire telegramei adresatã Comitetului Central al PMR în frunte cu tov.

Gheorghe Gheorghiu-Dej ºi Consiliului de Miniºtri al RPR.

(Minute în ºir sala ovaþioneazã pentru partid, pentru tov. Gheorghe Gheorghiu-
Dej, pentru înfrãþirea între români ºi maghiari, pentru UASR, pentru UTM).

Adunarea entuziastã de la Teatrul Maghiar ia sfârºit prin intonarea de cãtre în-
treaga asistenþã a „Internaþionalei”.

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional PCR Cluj, fond 13, dos. 54/1959, f.1-42)

[1] Documentul este urmarea hotãrârii unificãrii celor douã universitãþi clujene.
[2] Athanasie Joja (1904-1972), profesor de logicã la Universitatea din Bucureºti, îndeplinind o
serie de funcþii pe linie de stat ºi de partid: în 1947 a fost secretarul general al Comisiei române
de legãturã cu Comisia Aliatã de Control, secretar general ºi apoi director în Ministerul
Afacerilor Externe (1948-1955), reprezentant permanent la ONU (1955-1957), ministru al În-
vãþãmântului ºi Culturii (1957-1960), iar din 25 ianuarie 1958 ºi vicepreºedinte al Consiliului
de Miniºtri; între 1955 ºi 1969 a fost membru al CC al PCR, iar din 1961 membru al Consiliului
de Stat (pânã în 1972). La 2 iulie 1955 a fost ales membru titular al Academiei Române, fiind
apoi preºedinte (1959-1963) ºi vicepreºedinte al acesteia (1966-1972).
[3] Ion Iliescu (n. 1930) era membru al CC al UTM din 1949, iar secretar din 1954. La 19 au-
gust 1956 a fost ales preºedinte al Comitetului de organizare a Asociaþiilor Studenþeºti, apoi al
Consiliului (martie 1957). Ulterior va deveni ºef de secþie la CC al PCR (1965), prim-secretar al
CC al UTC ºi ministru pentru problemele tineretului (1969-1971), secretar al Comitetului PCR
Timiº ºi Iaºi (pânã în 1977), preºedinte al Consiliului Naþional al Apelor (1979-1984), iar între
1965-1984 membru al CC al PCR. În 1984 este îndepãrtat de N. Ceauºescu din structurile de
putere, devenind director al Editurii Tehnice (1984-1989). De la finele lui decembrie 1989 par-
ticipã activ la prãbuºirea vechiului regim politic, fiind ales preºedinte al României vreme de
trei legislaturi.
[4] Constantin Daicoviciu (1898-1973), profesor de antichitãþi clasice ºi epigrafie la Universita-
tea din Cluj (1923-1968), decan imediat dupã eliberare, subsecretar de stat la Ministerul
Asigurãrilor Sociale ºi Muncã (din ianuarie 1947) ºi rector între 1957-1968, director al
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Muzeului de Istorie al Transilvaniei (1945-1973), membru al Academiei Române din 1955. A
reuºit sã traverseze epoca cu destulã abilitate, deºi atacurile împotriva lui nu au lipsit. La 19
septembrie 1949, de exemplu, în cadrul unei ºedinþe la Institutul de Istorie ºi Filosofie al
Academiei RPR, Mihai Roller nu a pierdut ocazia sã-i reproºeze profesorului clujean „pre-
ocupãrile înguste de tehnicitate”, „frica de a gândi la diferenþierile de clasã” (cf. Mihail Roller,
Probleme de istorie. Contribuþii la lupta pentru o istorie ºtiinþificã în RPR., ed. III, Bucureºti,
Editura Partidului Muncitoresc Român, 1952, p. 83, 85). De altfel, animozitãþile dintre cei doi,
dintre diletantul M. Roller ºi ºtiinþificul C. Daicoviciu, erau aproape la ordinea zilei. Mai mult
chiar, în oficiosul partidului, „Scânteia”, din 15 mai 1953, a fost publicat un atac virulent la
adresa lui Daicoviciu, Despre activitatea Institutului de Istorie din Cluj al Academiei RPR, care,
deºi nesemnat, a fost în mod evident inspirat de Roller, ºi în care i se reproºa: „Din 1945 în-
coace, prof. Daicoviciu nu a mai publicat nici o lucrare de sintezã din care sã se poatã vedea
în ce mãsurã autorul ºi-a revizuit poziþiile anterioare în domeniul cercetãrii istorice. Or, în ac-
tivitatea din trecut a prof. Daicoviciu pe tãrâmul istoriei s-au manifestat concepþii greºite, ide-
aliste, cosmopolite, naþionaliste. Principala sa lucrare, intitulatã Transilvania în antichitate,
monografie publicatã în limba francezã ºi în limba italianã – dar pe care autorul nu a socotit
necesar s-o traducã ºi în limba poporului român – este strãbãtutã de idealism ºi întemeiatã pe
concepþii antiºtiinþifice”; „Este deosebit de regretabil faptul cã prof. Daicoviciu nu a gãsit încã
din 1945 încoace timpul necesar pentru a lua poziþie clarã ºi categoricã faþã de «tezele» acestei
lucrãri – cu atât mai mult cu cât el s-a bucurat de ajutorul unor istorici sovietici ºi români care
i-au analizat lucrarea ºi au scos la ivealã gravele lipsuri ºi confuzii pe care le cuprinde”.
Aducându-i-se asemenea acuzaþii, Daicoviciu a trebuit sã-ºi facã chiar „autocritica”, ºi nu
oricum, ci în plenul Academiei, în cadrul Sesiunii Generale din 16-17 iunie 1953 („Analele
Academiei Republicii Populare Române”, vol. III, 1953, p. 76-77). Asupra lui Daicoviciu vezi:
Lucian Nastasã, Intelectualii ºi promovarea socialã (Pentru o morfologie a câmpului universi-
tar), Cluj, Edit. Nereamia Napocae, 2003.
[5] Valeria Marincaº (1920-1974), cadru didactic la catedra de geologie-paleontologie (1943-
1974), decan al Facultãþii de biologie-geografie (1950-1957) ºi ºef de catedrã între 1967-1969.
[6] Lajos Nagy (1921-1982), geolog, cu doctoratul susþinut la Universitatea din Debrecen, cadru
didactic la facultatea de geologie-geografie din Cluj din 1951. În anii ºcolari 1952/1953 ºi
1958/1959 a fost decan, iar prorector între 1953-1956.
[7] Carol Pattantyus (1906-1987), pictor, absolvent al Facultãþii de istorie din Cluj, iar apoi lec-
tor la Institutul „Ion Andreescu”.
[8] Aurel Ciupe (1900-1988), pictor, cu studii la Paris, în 1949 a devenit profesor la Institutul
„Ion Andreescu” ºi rector între 1950-1956. În douã rânduri a fost ºi preºedinte al Uniunii
Artiºtilor Plastici, filiala Cluj. Postum i-a apãrut volumul memorialistic: Nãscut odatã cu seco-
lul: memorii (1998).
[9] Conferinþa a II-a a Uniunii Asociaþiilor Studenþeºti a avut loc la Bucureºti între 20-24 febru-
arie 1959.
[10] Este vorba de Plenara CC al PCR din 9-13 iunie 1958, în cadrul cãreia a fost dezbãtut ra-
portul Biroului Politic al CC al PCR, cu privire la „creºterea rândurilor partidului, politica de
promovare a cadrelor ºi reglementarea compoziþiei sociale a partidului”. Cu aceastã ocazie au
fost luate ºi o serie de mãsuri organizatorice, fiind excluºi mai mulþi activiºti de partid ºi pro-
movaþi alþii.
[11] Emil Pop (1897-1974), profesor la Facultatea de ºtiinþe, la catedra de Anatomia ºi fiziolo-
gia plantelor, ºi director al Centrului de cercetãri biologice din Cluj. În 1960 a publicat o valo-
roasã monografie asupra Mlaºtinilor de turbã din RPR, iar în 1965 a tipãrit volumul Monumente
ale naturii în România, în afara altor cãrþi dedicate unor oameni de ºtiinþã români. La 2 iulie
1955 a fost ales membru titular al Academiei Române.
[12] „Contemporanul” a apãrut la Bucureºti la 20 septembrie 1946, având ca subtitlu, pânã în
1972, Sãptãmânal politic, social, cultural, iar apoi Sãptãmânal al Consiliului Culturii ºi
Educaþiei Socialiste.
[13] István Csûrös (1914-1998), fost profesor la Institutul Agronomic din Cluj din 1941, iar din
1946 transferat la Universitate, la catedra de botanicã sistematicã. Între 1949-1954 a fost decan
al facultãþii de biologie. Autor al unor lucrãri în domeniu, precum: Vegetaþia, ecologia ºi
potenþialul productiv pe versanþii din Podiºul Transilvaniei (1968), Excursii în Munþii Retezatului
(1971), Az Erdélyi-Mezöség élövilágáról (1973), Hogyan alakult ki a növenyvilág? (1976),
Nyugati-Szigethegység élõvilágáról (1981) º.a.
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[14] Tiberiu Popoviciu (1906-1975), absolvent al Facultãþii de ºtiinþe din Bucureºti, cu un doc-
torat susþinut la Paris (1933), apoi cadru didactic la universitãþile din Cernãuþi, Bucureºti ºi
Iaºi. În 1946 este numit profesor la Universitatea din Cluj (catedra de analizã matematicã), în-
temeind aici – în 1957 – Institutul de calcul al Academiei Române (filiala Cluj), fiind totodatã
decan între 1950-1953. Prin stãruinþele lui, în 1959 se va relua publicarea revistei
„Mathematica”. În 1948 a fost ales membru corespondent al Academiei, iar din 1963 devine
membru titular.
[15] De fapt este vorba de Congresul Studenþesc de la Oradea din decembrie 1927, la care au
participat aproximativ 3000 de studenþi, mulþi din aceºtia dedându-se la manifestãri naþionalis-
te ºi antisemite, distrugând sinagogi ºi prãvãlii ale evreilor nu doar la Oradea, ci ºi în Huedin
ºi Cluj, cu ocazia plecãrii participanþilor la congres.

70

Partidul Muncitoresc Român
Comitetul Regional Cluj

NOTÃ INFORMATIVÃ
cuprinzând constatãrile ºi mãsurile Biroului Comitetului Regional de Partid 
în problema încãlcãrii liberului consimþãmânt ºi acþiunea de transformare 
socialistã a agriculturii ºi unele manifestãri naþionaliste în raionul Huedin

Colectivul însãrcinat de Biroul Comitetului Regional de Partid pentru a verifi-
ca ºi stabili temeinicia sesizãrilor fãcute asupra unor abateri sãvârºite în transfor-
marea socialistã a agriculturii[1] ºi a unor manifestãri naþionaliste în raionul
Huedin (despre care v-am informat la data de 12.III. a.c.) în urma cercetãrilor fã-
cute au constatat cã ele corespundeau realitãþii.

Biroul Comitetului Raional de Partid Huedin nu a cunoscut abaterile cu privire
la transformarea socialistã a agriculturii în comuna Sânmihaiul Almaºului ºi Detea
pânã în ziua de 27.II, când au fost informaþi de cãtre instructorul regional de par-
tid, iar asupra celor petrecute la Ticu Colonie, Biroul Raional a fost informat tot în
aceastã zi de cãtre un secretar raional care rãspundea de acest sector.

Din cercetãrile fãcute în comuna Sânmihaiul Almaºului s-a constatat cã
Comitetul Comunal de Partid ºi Comitetul Executiv al Sfatului Popular comunal
au organizat bine munca, antrenând peste 50 tovarãºi, care desfãºoarã muncã
politicã pe circumscripþii electorale, obþinând ºi unele rezultate bune în munca de
transformare socialistã a agriculturii.

Pe lângã metodele bune folosite în aceastã muncã, la sediul Sfatului Comunal
a fost organizat un colectiv compus din: Niculaº Alexandru, preºedintele Sfatului
Popular Comunal, Bota Iosif, ºeful secþiei valorificãri a Sfatului Popular Raional,
Sava Alexandru, inspector ADAS ºi Florea Bartolomeu, ºeful bazei de recepþie
Huedin. Acest colectiv a funcþionat cca. 100 zile. Sarcina acestui colectiv a fost ca
cetãþenii care nu au putut fi lãmuriþi de colectivele din circumscripþiile electorale,
sã stea de vorbã ºi ei cu aceºti cetãþeni la sediul Sfatului, pentru a-i lãmuri sã intre
în întovãrãºirea agricolã. O parte dintre þãranii muncitori care au fost chemaþi în
faþa colectivului mai sus arãtat, au fost de acord sã intre în întovãrãºirea agricolã.

Pe lângã aceste metode bune, acest colectiv a luat ºi mãsuri contrarii indicaþi-
ilor partidului nostru, faþã de þãranii muncitori, care nu au acceptat sã intre în în-
tovãrãºirea agricolã. Încãlcând grosolan principiul liberului consimþãmânt în
atragerea þãrãnimii muncitoare în sectorul socialist, astfel acei þãrani muncitori,
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care nu au fost de acord, au fost trimiºi de cãtre preºedintele sfatului popular în
altã camerã, unde referentul, pe baza indicaþiilor date de preºedinte, le-a înmânat
înºtiinþarea de prestaþie, stabilind termene care în general nu puteau fi îndeplini-
te. Folosind aceastã metodã la cca. 50 de þãrani muncitori, vãzând aceºtia cã ter-
menul stabilit este o presiune asupra lor pentru cã nu intrã în întovãrãºirea
agricolã, ei au refuzat sã execute prestaþia, în urma cãrui fapt Sfatul Popular a
încheiat procese verbale pentru a fi amendaþi cu câte 150 lei, actele fiind înaintate
Sfatului Popular Raional. Lucru ce noi am interzis prin colectivul trimis de Biroul
Comitetului Regional de Partid sã se aplice.

O altã metodã folositã de acest colectiv faþã de unii þãrani muncitori, care au
fost chemaþi pentru întregirea suprafeþei în întovãrãºire, cei care nu acceptau au
fost puºi sã declare ce suprafaþã de teren au, care a fost confruntatã cu registrul
agricol, la unii þãrani muncitori reieºind o suprafaþã mai mare decât în registrul
agricol, acestora li s-a cerut sã dea declaraþie în acest sens.

Menþionãm cã deºi au existat aceste abateri, atmosfera în rândul þãranilor
muncitori din comuna Sânmihaiul Almaºului este bunã ºi munca politicã pentru
transformarea socialistã a agriculturii se desfãºoarã în condiþii bune.

În folosirea acestor metode, care de fapt erau încãlcarea liberului con-
simþãmânt, vina principalã o are preºedintele Sfatului Popular Comunal (Niculaº
Alexandru), precum ºi ceilalþi din colectivul sus arãtat, care au mai continuat
folosirea acestor metode ºi dupã ce li s-a atras atenþia de cãtre instructorul Comite-
tului Regional de Partid ºi instructorul Comitetului Raional de Partid. Unii mem-
bri ai Comitetului Comunal de Partid spuneau cã aceastã metodã nu ar fi greºitã ºi
cã sunt necesare împotriva elementelor sectante, în special care se opun transfor-
mãrii socialiste a agriculturii.

În legãturã cu sesizarea de la Dretea s-a constatat cã munca de transformare so-
cialistã a agriculturii se duce mai mult la sediul Sfatului Popular de cãtre preºedin-
tele Sfatului, delegatul Comitetului Executiv Raional ºi alþi salariaþi ai Sfatului.
Deºi existã colective formate, ele desfãºoarã o slabã activitate politicã pe teren. Nu
s-a putut constata cã toþi cei care au participat la prestaþie au fost trimiºi pentru cã
nu s-au înscris în întovãrãºirea agricolã.

Comitetul de partid ºi sindicatul de la Ticu Colonie au desfãºurat munca
politicã de lãmurire în rândul muncitorilor care posedã teren agricol pentru a intra
aceºtia în întovãrãºiri agricole ºi GAC obþinând unele rezultate în aceastã direcþie.
Au fost însã cazuri când unii (8) muncitori care au refuzat sã se înscrie în în-
tovãrãºire au fost transferaþi la alt loc de muncã, iar dupã ce s-au înscris, au fost
readuºi la vechiul lor loc de muncã. Aceste metode au fost discutate prealabil de
cãtre Pop Andrei, secretarul comitetului de partid, Botár Francisc, preºedintele
sindicatului, Székely Francisc, ºeful serviciului personal, ºi Weith Richard, in-
ginerul ºef, fapt recunoscut de tovarãºii sus menþionaþi.

Biroul Comitetului Regional de Partid, analizând cauzele care au dus la aceastã
situaþie, a ajuns la urmãtoarele concluzii:

Biroului Comitetului Raional de Partid îi revine o mare rãspundere pentru aba-
terile sãvârºite în munca de transformare socialistã a agriculturii în comunele sus
menþionate.

Controlul din partea Biroului Comitetului Raional de Partid ºi în special din
partea secretarilor raionali în sectoarele de care rãspund a fost superficial ºi spo-
radic, lucru ce a dus la necunoaºterea metodelor nejuste folosite de unele elemente
lipsite de rãspundere. Tot ca rezultat al slabei munci de control ºi îndrumare efec-
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tuat de organul raional de partid în comuna Dretea, pe lângã munca politicã slabã
desfãºuratã, nu se cunoºtea – de cãtre cei care lucreazã în transformarea socialistã
a agriculturii – cum trebuie întocmite actele de intrare în întovãrãºirea agricolã ºi
ca rezultat cererile fãcute în majoritatea lor nu sunt semnate ºi de femei.

Biroul Comitetului Raional de Partid a exercitat un control superficial asupra
comitetului executiv al Sfatului Raional, din care cauzã sunt trimiºi de Sfatul
Raional oameni pe teren în transformarea socialistã a agriculturii, neinstruiþi ºi
nepregãtiþi, iar controlul este slab, din care cauzã unii salariaþi fac abateri.
Tovarãºii din Biroul Comitetului Raional de Partid au recunoscut greºelile ºi lip-
surile care s-au comis în munca de transformare socialistã a agriculturii în comu-
na Sânmihaiul Almaºului, Dretea ºi Ticu Colonie.

Biroul Comitetului Regional de Partid, analizând abaterile ºi lipsurile ce s-au
manifestat în munca de transformare socialistã a agriculturii în raionul Huedin, a
hotãrât urmãtoarele mãsuri care au fost aduse la cunoºtinþa Biroului Raional de
Partid Huedin.

1. Biroul Comitetului Raional de Partid sã fie aspru criticat pentru faptul cã a
desfãºurat un control slab ºi superficial asupra organizaþiilor de partid, a mini-
malizat abaterile grave ºi nu a luat mãsuri concrete ºi la timp în scopul lichidãrii
acestora, nu a tras la rãspundere pe cei vinovaþi de aceste abateri, la fel nu a
desfãºurat un control mai concret asupra muncii sfaturilor populare.

Pe baza propunerilor biroului Comitetului Regional de Partid, Comitetul Raio-
nal de Partid Huedin a hotãrât urmãtoarele:

2. Tovarãºul Cristea Vasile, secretar al Comitetului Raional de Partid Huedin sã
fie aspru criticat pentru superficialitatea manifestatã în munca de control, pentru
faptul cã a informat cu întârziere despre cele întâmplate în comuna Sânmihaiul
Almaºului.

3. Niculaº Alexandru, preºedintele Comitetului Executiv al Sfatului Popular
Sânmihaiul Almaºului, pentru iniþierea ºi practicarea acestor metode de constrân-
gere, pentru atitudinea pe care o are faþã de cetãþenii din comunã, pentru munca
sectarã ce o desfãºoarã în cadrul Comitetului Executiv ºi nerespectarea hotãrârilor
Comitetului de Partid, sã fie sancþionat cu vot de blam ºi avertisment ºi scoaterea
lui din funcþia de preºedinte.

4. Bota Iosif ºi Florea Bartolomeu, pentru cã au încurajat ºi contribuit la
folosirea metodelor de constrângere, sã fie sancþionaþi cu vot de blam.

5. Szabó Alexandru, inspector ADAS, pentru aceaºi metodã, sã fie sancþionat
cu „Mustrare, cu avertisment” de Sfatul Popular.

6. Onach Ioan, vicepreºedinte al Sfatului Popular Comunal ºi referent, pentru
contribuþia sa la folosirea acestor metode, sã fie sancþionat cu „mustrare” de cãtre
Sfatul Popular.

7. Abaterile sãvârºite în comunele de mai sus sã fie prelucrate în Comitetul
Comunal de Partid, totodatã sã fie clarificatã politica partidului nostru în munca
de transformare socialistã a agriculturii. Sã fie aspru criticaþi secretarul
Comitetului de Partid ºi locþiitorul, pentru cã au acceptat folosirea acestor metode.

În legãturã cu abaterile de la Ticu Colonie s-au hotãrât urmãtoarele:
a) Tovarãºul Rusu Ioan, secretar al Comitetului Raional de Partid, pentru ati-

tudinea sa inconsecventã faþã de acei care au sãvârºit abateri, pentru lipsa de con-
trol în sectorul de care rãspunde, pentru afirmaþii necontrolate („dacã ei nu sunt
de acord cu transformarea, nici voi sã nu fiþi de acord sã munceascã aici”) sã fie
sancþionat cu vot de blam.
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b) Tovarãºul Botár Francisc, preºedintele sindicatului ºi membru al Comitetu-
lui de Partid, pentru acceptarea folosirii metodelor administrative (transferãri) faþã
de acei care nu au acceptat sã se înscrie în întovãrãºire, sã fie sancþionat cu „vot
de blam”.

c) Székely Francisc, ºeful personalului, pentru respectarea acestor metode de
transferãri, sã fie sancþionat cu „vot de blam cu avertisment” ºi scoaterea lui din
funcþie.

d) Weith Richard, ºeful inginer, pentru repetarea acestor metode de transfer,
pentru angajarea diferitelor elemente duºmãnoase în întreprindere, pentru faptul
cã socrul sãu este chiabur, precum ºi situaþia lui politicã dubioasã din trecut, sã fie
„exclus” din partid ºi sã fie scos din funcþie.

În ce priveºte sesizãrile de la Ticu Colonie din cadrul întreprinderii miniere
Sorecani, raionul Huedin, în legãturã cu pregãtirea ºi desfãºurarea programului
pentru ziua de 8 Martie a.c., colectivul trimis de Comitetul Regional din care a
fãcut parte ºi un secretar al Comitetului Regional de Partid, a constatat cã
Comitetul Raional de Partid s-a preocupat de pregãtirea ºi desfãºurarea sãrbãtoririi
zilei de 8 Martie la Ticu Colonie. A controlat programul din timp ºi a indicat mã-
suri care sã previnã acþiunile elementelor naþionaliste care prin programul stabilit
iniþial au cãutat sã denatureze adevãratul conþinut al „Horii Unirii” cu scopuri
provocatoare, naþionalist-ºovine.

Cu toate indicaþiile date de Comitetul Raional de Partid, secretarul Comitetului
de Partid, Pop Andrei, stãpânit de idei naþionaliste ºovine, a nesocotit aplicarea
mãsurilor de combaterea acestor manifestãri, declarându-se de acord cu aceste ele-
mente. De asemenea, Brie Ileana, preºedinta Comitetului de femei, ºi-a manifestat
deschis concepþiile sale ºovine ºi hotãrârea sa provocatoare faþã de naþionalitãþile
conlocuitoare, afirmând cã cu toate indicaþiile date „Hora Unirii” se va cânta ºi
juca (doar suntem în România), provocând agitaþie ºi instigând tineretul în spirit
naþionalist-ºovin.

Asemenea manifestãri a avut ºi atunci când s-a cerut de la dânsa ajutor în con-
fecþionarea unor rochiþe pentru copii maghiari ºi cu alte ocazii. Aceste manifestãri
naþionalist-ºovine nu sunt întâmplãtoare, cu toate cã este membrã de partid, nu
vrea sã însuºeascã nimic din educaþia partidului, ea a dovedit cã este otrãvitã
adânc de spiritul naþionalist, care este cauzat ºi de influenþa ºi legãturile ce le are
cu elementele excluse din partid, fost legionare, duºmãnoase.

În aceste manifestãri, Brie Ileana a fost susþinutã de Rusu Maria, membrã în
Comitetul de Partid, fiind ea însãºi alimentatã de aceste concepþii naþionaliste.
Pânã la urmã, aceste elemente au renunþat formal, dupã multe insistenþe, la pla-
nurile lor provocatoare.

Totodatã au existat ºi încercãri din partea tovarãºilor de naþionalitate maghiarã,
prin persoana Gáspárik Mária, care în perioada pregãtirii programului a propus to-
varãºei Rusu Maria, dacã n-ar fi bine ca la pavoazarea scenei sã se punã un po-
rumbel cu fondul roºu, porumbelul alb cu o creangã verde în cioc, lucru pe care
ea nu-l recunoaºte. Aceastã propunere a fost auzitã de Naºu Maria, care nu a fost
de acord cu aceastã propunere, socotind cã ar fi mai bine sã se punã toate drapelele
þãrilor de democraþie popularã, discuþii care cu acestea s-au terminat, fãrã sã se
aplice în practicã aceste propuneri.

Programul s-a desfãºurat în condiþii bune, pânã în jurul orei 3 dimineaþa, când
Brie Ileana, hotãrâtã sã dea curs intenþiilor sale provocatoare naþionaliste, a dat
dispoziþii la muzicã sã se cânte „Hora Unirii”, care s-a dansat atât de români, cât
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ºi de maghiari. Trebuie sã subliniem însã cã aceastã provocare nu ºi-a atins scopul
de a aþâþa vrajba între populaþia care se distra în salã. Cu aceastã ocazie, Pop
Andrei, secretarul Comitetului de Partid, în loc sã respecte indicaþia Comitetului
Regional de Partid ºi sã combatã, s-a manifestat din nou ca fiind stãpânit de naþio-
nalism, cã este alãturi ºi susþine acþiunea elementelor naþionaliste române. Aceasta
a reieºit din poziþia lui atunci când tovarãºul Botár Francisc i-a adus la cunoºtinþã
cã ce intenþii are Brie Ileana, la care el a afirmat: „Nu ºtiu, nu sunt aici, n-am
vãzut”, intrând în dans ºi a jucat ºi el „Hora Unirii”.

O serioasã lipsã de orientare politicã a avut Biroul Comitetului Raional de
Partid, care nesocotind indicaþia datã de Biroul Comitetului Regional de Partid de
a trimite un tovarãº secretar pentru a ajuta la lãmurirea problemelor ivite, deºi
cunoaºte pe deplin cã este o acþiune a unor elemente naþionaliste române, cu toate
acestea a fost trimis un tovarãº maghiar, membru al Biroului Raional de Partid,
primul secretar al Comit. Raional UTM. La fel, o vinã serioasã are instructorul teri-
torial Ferghete Vasile, care a cunoscut cu mult înainte aceste discuþii ºi nu a infor-
mat Biroul Raional despre toate aceste probleme.

Pentru lichidarea oricãror manifestãri naþionaliste, ºovine, pentru întãrirea dis-
ciplinei de partid, pentru ridicarea vigilenþei revoluþionare ºi a rãspunderii mem-
brilor de partid, pentru întãrirea muncii organizaþiilor de masã, Biroul Comitetului
Regional de Partid a hotãrât urmãtoarele:

1. Pop Andrei, secretarul Comitetului de Partid, pentru încãlcarea grosolanã a
disciplinei de partid, prin nerespectarea indicaþiilor date de Comitetul Raional de
Partid, pentru manifestãri naþionaliste ºi concesiile fãcute elementelor
duºmãnoase, pentru încãlcarea politicii partidului în problema transformãrii so-
cialiste a agriculturii, sã fie sancþionat cu „vot de blam cu avertisment”, scoaterea
din funcþia de secretar al Comitetului de Partid ºi trimiterea lui în producþie.
Biroul Comitetului Raional de Partid, în timpul cel mai scurt, sã clarifice situaþia
lui de partid.

2. Brie Ileana, preºedinta comisiei de femei ºi vicepreºedintã a Sfatului Popular
comunal, pentru acþiunea sa provocatoare naþionalistã ºi instigãri naþionaliste în
rândul tineretului, pentru încãlcarea grosolanã a disciplinei de partid, pentru ma-
nifestãri mahalagiste, pentru legãturile cu elementele duºmãnoase regimului nos-
tru, sã fie „exclusã” din partid, scoasã din funcþia de vicepreºedinte al Comitetului
Executiv al Sfatului Popular Comunal ºi din funcþia de preºedintã a Comitetului
de femei. 

3. Tovarãºul Bãculescu Aristide, secretarul organizaþiei de bazã cartier, pentru
asocierea tacitã cu elementele naþionaliste, pentru poziþia sa împãciuitoristã, prin
care a contribuit la alimentarea manifestãrilor naþionaliste, sã fie sancþionat cu
„vot de blam”.

4. Rusu Maria, membrã a Comitetului de femei, pentru manifestãrile naþiona-
liste ºi pentru contribuþia sa la acþiunile provocatoare ale lui Brie Ileana, sã fie
scoasã din Comitetul de femei.

5. Tovarãºul Ferghete Vasile, instructor al Comitetului Raional de Partid, pen-
tru lipsa de rãspundere ºi gurã cascã manifestatã în aceastã problemã, sã fie
sancþionat cu „mustrare”.

6. Pentru îmbunãtãþirea muncii organizaþiilor de partid ºi a organizaþiilor de masã,
pentru întãrirea muncii politice, cultural-educative în acest sector, Comitetul raional
de partid va lua mãsuri de încadrarea cu cadre corespunzãtoare în conducerea orga-
nizaþiilor de partid ºi a organizaþiilor de masã, va intensifica controlul permanent prin
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membrii Biroului Raional de Partid. Va analiza periodic felul cum se desfãºoarã ac-
tivitatea organizaþiilor de partid, a organizaþiilor de masã ºi a celor de stat.

S-a organizat la Ticu Colonie o ºedinþã de activ de partid, lãrgit (cu cadrele
UTM, cadrele didactice, cu cadrele din funcþii de rãspundere din întreprindere ºi
organizaþiile obºteºti), la care un tovarãº secretar al Comitetului Regional de Partid
a clarificat problemele care s-au ivit cu ocazia sãrbãtoririi zilei de 8 Martie.

Biroul Comitetului Regional de Partid a stabilit ca materialul cuprinzând mã-
surile luate, în urma abaterilor sãvârºite în munca de transformare socialistã a agri-
culturii, sã fie prelucrate în ºedinþa plenarã a Comitetului Raional de Partid,
lãrgitã, cu aparatul sãu, pentru prevenirea eventualelor abateri în viitor. La fel,
prezentul material va fi prelucrat în toate birourile Comitetelor Raionale ºi
Orãºeneºti de Partid din regiune.

Cluj, 21 martie 1959

Secretar Instructor cu Informarea de Partid
[indescifrabil] [indescifrabil]

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional PCR Cluj, fond 13, dos. 39/1959, f.82-89)

[1] Asupra acestui aspect, în general, vezi: Cezar Avram, Ion Zarzarã, Legile speciale privind
colectivizarea (1949-1953), în „Arhivele Olteniei”, Craiova, IX, 1994, p.115-131; Octavian
Roske, Colectivizarea agriculturii. Represiunea totalã, 1957-1962, în „Arhivele totalitarismu-
lui”, III, 1995, nr. 1, p.163-187; VI, 1998, nr. 1, p.173-178; nr. 2-3, p.161-169; nr. 4, p.215-223;
VII, 1999, nr.1-2, p.217-226. 
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REFERAT
despre rezultatul cercetãrilor în legãturã cu 
„Manualul de gramaticã clasa a VI-a” 
pentru ºcolile cu limbã de predare maghiarã[1]

I.
În anul 1957, Editura Didacticã ºi Pedagogicã a tipãrit manualul de gramaticã

clasa a VI-a pentru ºcolile cu limba de predare maghiarã într-un tiraj de 18.200 exem-
plare. A II-a ediþie a apãrut în 1958 în 11.500 exemplare. Ediþia a III-a ce urma sã
aparã la începutul anului 1959 a fost opritã la „bun de imprimat” de cãtre Direcþia
Generalã a Presei ºi Tipãriturilor pe baza sesizãrii lectorului Keresztes Pavel. 

Colectivul de autori a fost format din urmãtorii:
– Gazda Francisc, responsabilul colectivului, pe atunci cercetãtor la Filiala

Academiei RPR – Cluj. În 1945-1946 a fost scos din învãþãmânt ca element naþio-
nalist. În prezent este condamnat pentru activitate contrarevoluþionarã. 

– Fejér Nicolae, fost profesor, naþionalist activ, între anii 1940-1944 a fãcut parte
din organizaþia horthysto-fascistã „Organizaþia celor zece” („Tízes szervezet”)[2]. În
anul 1958 a fost îndepãrtat din învãþãmânt pentru activitate naþionalist-ºovinã, care
s-a manifestat ºi în manualul „Culegere de texte literare clasa a X-a” al cãrui coau-
tor a fost (manualul a fost oprit înainte de difuzare)[3].
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– Nagy Eugen, cercetãtor la Filiala Academiei RPR – Cluj. Este membru de par-
tid provenit din PSD. În anii 1939-1940 a fost la specializare în Germania hit-
leristã. În timpul rãzboiului antisovietic, ca ofiþer în armata horthystã, a participat
la acþiuni împotriva partizanilor[4]. 

II
Din analiza manualului de gramaticã s-a constatat cã are un conþinut cu un ca-

racter profund naþionalist-ºovin, duºmãnos; dicþionarul ortografic cuprins în ma-
nual abundã în provocãri contrarevoluþionare. Orientarea naþionalistã a
manualului se manifestã sub diferite aspecte. 

Dacã este firesc ca în studiul gramaticii sã se acorde atenþie cuvenitã textelor
luate din literatura clasicã progresistã a limbii respective, este inadmisibil ca într-un
manual care se adreseazã copiilor minoritãþilor naþionale din RPR, având ca princi-
pal scop educativ dezvoltarea dragostei ºi prieteniei cu poporul român, sã nu fi-
gureze texte care sã le vorbeascã despre frãþia între poporul român ºi naþionalitãþile
conlocuitoare, despre figurile luminoase ale istoriei noastre ºi luptãtorii pentru
cauza poporului român. Or, în manualul de gramaticã a limbii maghiare nu se în-
tâlneºte o singurã datã vreo referire la prietenia oamenilor muncii români ºi de altã
naþionalitate. 

În aceastã carte s-au introdus texte ºi se fac referiri în 174 cazuri asupra unor
personalitãþi istorice ºi literare maghiare, în timp ce din istoria ºi literatura poporu-
lui român întâlnim doar numele lui Bãlcescu ºi Coºbuc, ºi aceasta o singurã datã. 

Autorii manualului, duºmani înrãiþi ai poporului muncitor, au urmãrit prin
toate mijloacele sã umbreascã sentimentele de dragoste ale copiilor faþã de patria
lor, Republica Popularã Românã, ºi sã trezeascã un spirit de nostalgie faþã de
„Ungaria Mare”. În întregul manual nu existã mãcar un singur text care sã fie
închinat RPR; mai mult decât atât, Republica Popularã Românã este pomenitã o
singurã datã, ca o noþiune geograficã oarecare, în urmãtoarea înºiruire: „Oltul,
Carpaþii Meridionali, lacul Baical, Republica Popularã Românã”. În cuprinsul
cãrþii întâlnim în câteva rânduri cuvintele „patrie”, „patria noastrã”, dar niciodatã
nu se precizeazã cã este vorba de RPR. O serie de texte luate din operele clasicilor
ºi cele redactate de autorii manualului sugereazã în schimb ideea „patriei
maghiare”, a unitãþii „Ungariei Mari”.

Spre exemplu, la pagina 85, se citeazã dintr-o poezie haiduceascã (Kuruc-dal)
urmãtoarele versuri:

„Am luptat eu pentru patrie, 
Pentru libertatea ei,
Acum refugiul îmi e pâinea
Când o mãnânc e sãratã de lacrimi”.

La pagina 10-11 se dau alãturat douã texte pentru analizã: unul vorbeºte despre
Ardeal, celãlalt despre Hortobágy (pustã din RPU), încât apare cã în ambele cazuri
este vorba de pãrþi ale Ungariei.

În manual se întâlneºte o singurã datã cuvântul Bucureºti, fãrã sã se specifice
cã este capitala patriei noastre, în timp ce oraºul Budapesta apare în 7 cazuri. 

În acþiunea lor duºmãnoasã, autorii se folosesc de fragmente de poezii ciun-
tite în aºa fel încât ele deformeazã sensul real al acestora ºi pot servi la trezirea
sentimentelor naþionaliste, a discordiei naþionale. Astfel, la pagina 151 se
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citeazã din poezia lui [Endre] Ady, A zburat pãunul (Felszállott a páva) urmã-
toarele versuri trunchiate:

„Sau suntem nebuni ºi pierim pânã la unul,
sau credinþa noastrã va deveni realitate.
Sau flãcãri se vor ridica pe vechea prefecturã, 
sau va sta aci mai departe în jug sufletul nostru.
Sau vor avea un înþeles nou cuvintele maghiare
sau va rãmâne ca în trecut trista viaþã maghiarã”.

De asemenea, la pagina 41 sunt redate urmãtoarele versuri din poezia lui Létay
Lajos, Se pregãteºte furtuna (Vihar készül):

„Cãruþa noastrã a stat în ºopron, 
(ce-i drept goalã
ºi astfel meritul poate nici nu-i merit)
dar am scos-o ca sã-ncapã a românilor.
Mãcar se vor înfoia roþile, spuse tata,
ca sã-ºi ascundã ruºinea pentru slãbiciunea sa”.

Pe lângã caracterul sãu naþionalist-ºovin, autorii, urmãrind scopurile lor
duºmãnoase, i-au imprimat manualului o orientare spre trecut, cãutând sã abatã
atenþia elevilor ºi a cadrelor didactice de la preocupãrile poporului nostru munci-
tor, de la construirea societãþii socialiste. Texte din literatura socialistã de actuali-
tate a patriei noastre lipsesc aproape cu desãvârºire din manual. Din cele 12 texte
ale scriitorilor maghiari contemporani din RPR, doar douã sunt legate întrucâtva
de problemele actuale. Din operele scriitorilor români contemporani nu figureazã
nici un rând în manual. 

Prin exerciþiile ºi temele care se dau elevilor pentru acasã, se urmãreºte în mod
activ acelaºi scop, îndreptarea atenþiei acestora, cu exclusivitate, cãtre literatura
trecutului. Noþiuni ºi cuvinte scumpe întregului nostru popor muncitor, care re-
flectã nãzuinþele ºi lupta sa pentru o nouã societate ºi ale cãror cunoaºtere ºi în-
drãgire educã copiii în spiritul patriotismului socialist, sunt excluse din conþinutul
manualului. Nu întâlnim nici un text închinat Partidului Muncitoresc Român, mai
mult, noþiunea PMR este inexistentã în carte. Despre Uniunea Tineretului Munci-
tor existã o singurã referire; acelaºi lucru se poate spune ºi despre noþiunile so-
cialism (de 3 ori), GAC (o singurã datã).

În partea a doua a manualului (pag. 174-240), în dicþionarul ortografic, au fost
introduse o serie de cuvinte spre a trezi în sufletul elevilor sentimente naþionaliste.
De exemplu: Nagyalföld, Kisalföld, Dunántúl (regiuni din RPU); dinastia Arpazilor,
regimul hortist ºi altele. Lipsesc în acelaºi timp noþiuni geografice ºi istorice ale
patriei noastre.

În dicþionar figureazã numeroase grupuri de cuvinte cu un caracter duºmãnos.
Prin conceperea acestui dicþionar, autorii au întreprins o provocare contrarevo-
luþionarã. Dãm mai jos câteva exemple:

– agitator; zboarã din creangã în creangã; om fãrã cãpãtâi
– nebunie, nebunia lui; bolºevic, bolºevicii
– josnic; Republica Popularã Albanezã
– Bucureºti; bucureºteanul; se împiedicã, sã se împiedice; se rostogoleºte; cade
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– Republica Cehoslovacã; îi merge rãu
– regim hortist; mai lung; se prelungeºte, s-au prelungit; sã se prelungeascã
– minoritate; este dezmoºtenitã
– mamã vitreagã; Moscova
– tribunal popular; cel care prosteºte poporul
– autobiografie, sinucidere
– secui, secuime; lãrgeºte, lãrgim, s-o lãrgeºti
– gorilã; Gorki
– capitalism; uimitor (ceva superior)
– Lenin; jos
– fãrã muncã; ºomer, ºomerii; stat muncitoresc
– ziua de muncã de 8 ore; este apãsãtor; doboarã în mizerie
– sinucidere; muncã voluntarã; forþatã
– distruge; Siberia; s-o blestemi
– ajunge la sapã de lemn; colhoz; colhoznic

III
Cercetãrile întreprinse în legãturã cu apariþia manualului au stabilit urmã-

toarele rãspunderi personale:
1. Bányai Ladislau, membru de partid, director general al Direcþiei Generale a

Învãþãmântului ºi Culturii Naþionalitãþilor Conlocuitoare din Ministerul În-
vãþãmântului ºi Culturii. În aceastã calitate el rãspunde pentru toate manualele de
limbã maghiarã apãrute din toamna anului 1956, de când s-a înfiinþat aceastã
Direcþie Generalã. Aceasta a fost creatã, între altele, tocmai cu scopul de a asigura
orientarea ideologicã ºi politicã justã programelor ºi manualelor minoritãþilor
naþionale.

Bányai Ladislau în ultima vreme a fost sancþionat pentru cã a permis apariþia
manualului Culegere de texte literare clasa X[5]. Acest manual, oprit înainte de di-
fuzare, avea un caracter naþionalist, ºovin, elaborat în baza programei aprobate de
el. Nesocotind obiecþiile ridicate de unii colaboratori, Bányai Ladislau a dispus in-
troducerea Imnului maghiar în programã. 

El a dat aprobarea definitivã ºi pentru Manualul de gramaticã clasa a VI-a,
menþionând: „fãrã specificarea autorilor”. În legãturã cu autorii acestui manual, el
declarã cã la aprobarea acestuia ºtia cã Gazda Francisc era arestat pentru activitate
contrarevoluþionarã. Despre Fejér cunoºtea cã este un element reacþionar, ºovin,
naþionalist ºi clerical. În general, despre autori declarã: „Nu am avut încredere în
ei niciodatã” (stenogramã). Cu toate acestea, Bányai Ladislau a aprobat tipãrirea
manualului fãrã sã-l fi citit personal – dupã cum afirmã –, „mulþumindu-se” cu
referatele de la dosar. S-a bazat în special – aºa cum declarã – pe referatul lui
Conachi Clara, fosta ºefã de serviciu din Direcþia Generalã a Naþionalitãþilor.

Menþionãm cã Bányai a fost sesizat în mai multe rânduri asupra unor greºeli
grave din alte manuale care au fost aprobate, tot pe baza referatelor favorabile ale
lui Conachi. El a afirmat cã, în ultimele luni, aflând despre manifestãrile
duºmãnoase strecurate în unele studii asupra limbii maghiare, a „rãsfoit ºi câteva
gramatici clasa V, VI, VII ºi a vãzut câteva lucruri suspecte” (stenogramã).

La cercetãri, s-a constatat cã în urmã cu câteva sãptãmâni Bányai a fost infor-
mat despre provocãrile duºmãnoase introduse în dicþionarul ortografic al manu-
alului de gramaticã clasa a VI-a. Fiind întrebat ce mãsuri a luat când a aflat de
aceastã provocare, el a afirmat cã ar fi dat dispoziþii tov. Debreczi Árpád, inspector
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general în Direcþia Generalã a Naþionalitãþilor, sã verifice personal dicþionarul or-
tografic ºi sã dea indicaþii editurii pentru eliminarea acestuia din volum. În urma
confruntãrilor s-a constatat cã Bányai a minþit comisia, deoarece el nu a luat nici
un fel de mãsuri. În faþa comisiei, Bányai Ladislau a încercat sã ia apãrarea auto-
rilor dicþionarului spunând: „Ieri am rãsfoit ... vocabularul Academiei (RPU n.n.)
ºi am avut impresia cã au copiat” (stenogramã).

S-a constatat cã în ultimii ani Direcþia Generalã a Naþionalitãþilor a mai avizat
ºi aprobat cãrþi cu orientãri naþionaliste ºi greºeli politice. (Citire clasa a II-a; Citire
clasa a III-a; Istoria literaturii maghiare clasa a IX-a; Gramatica clasa a V-a;
Gramatica clasa a VII-a). Întrebat despre conþinutul manualelor, Bányai declarã în
scris: „mã consider vinovat în faptul cã am uºurat ... ca duºmanul sã poatã strecu-
ra otrava tocmai în cãrþile destinate maselor de elevi”.

Comisia a discutat cu Bányai Ladislau ºi despre cuvântul sãu rostit la adunarea
comuniºtilor din Ministerul Învãþãmântului ºi Culturii (iulie 1958), unde a susþinut
din nou necesitatea menþinerii în manualul Culegere de texte literare clasa a X-a a
Imnului maghiar, argumentând cã lipsa acestuia „ar da loc la frãmântãri” (stenogra-
ma adunãrii de partid). El mai declarã în faþa comisiei: „Cu ocazia acestei adunãri,
am accentuat unilateral diferitele neajunsuri de caracter naþional ºi frecuºuri cu
diferitele direcþii, dând un aspect lucrurilor, parcã anumite direcþii nu ar avea destul
de grijã pentru rezolvarea acestor neajunsuri”. În continuare declarã cã aceastã cu-
vântare „a avut un caracter revendicativ faþã de unele organe ale ministerului”.

Reamintim cã Bányai Ladislau a publicat în anii 1956-1957 unele articole con-
cepute sub influenþa revizionismului ºi pãtrunse de naþionalism (vezi anexa).
Aceste articole au fost reeditate de Bányai în anul 1958 în volumul sãu de publi-
cisticã Împreunã trãim, împreunã muncim[6]. 

Este cunoscutã ºi politica de cadre promovatã de Bányai Ladislau la „Tanügyi
Újság” (Gazeta Învãþãmântului), pentru care rãspundea direct. În aceastã redacþie,
pânã la intervenþia organelor de partid, au funcþionat 16 lucrãtori, dintre care nici
un muncitor, sau cu origine muncitoreascã. În acelaºi timp, în redacþie se aflau 5
persoane excluse din partid, printre care Kardos László, agent provocator în ile-
galitate, demascat ºi condamnat de justiþia noastrã la 8 ani închisoare. Pe refera-
tul de cadre al acestui individ, Bányai a pus urmãtoarea rezoluþie: „Se recomandã
angajarea solicitantului la un post de translator, secretar tehnic sau corector, dat
fiindcã el a primit graþiere, iar procesul lui nu a fost rejudecat. De altfel, profe-
sional este excelent ºi nu avem motiv sã avem îndoieli în atitudinea lui pozitivã
faþã de regimul nostru”.

2. Conachi Clara, fostã ºefã de serviciu în Ministerul Învãþãmântului ºi
Culturii, Direcþia Generalã a Naþionalitãþilor Conlocuitoare, transferatã disciplinar
în învãþãmânt ºi sancþionatã pe linie de partid cu „vot de blam” pentru aprobarea
manualului Culegere de texte literare clasa a X-a. În funcþia pe care o deþinea avea
obligaþia sã controleze ºi sã refere asupra tuturor programelor ºi manualelor pen-
tru ºcolile cu limba de predare maghiarã. 

În legãturã cu autorii manualului de gramaticã, Conachi recunoaºte cã încã
din 1954 a „avut sesizarea în legãturã cu aceºti autori” ºi cã despre Fejér ºtia cã a
fãcut parte din „Tízes szervezet” („Organizaþia celor zece”) care, dupã aprecierea
ei, „s-a dovedit ca organizaþie cu caracter obºtesc”. În referatul sãu asupra manu-
alului scrie printre altele: „Manualul de gramatica limbii maghiare clasa a VI-a
este o lucrare cu multe calitãþi atât din punct de vedere al conþinutului, cât ºi al
prezentãrii materiei..., ce înseamnã un progres însemnat faþã de manualele de gra-
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matica limbii maghiare folosite pânã în prezent”. În referatul sãu, Conachi scrie:
„...trebuie scos din pagina 223-224 ºi subcapitolul despre influenþa altor limbi
asupra limbii maghiare”, apoi apreciazã cã „textul manualului este redactat cu
grijã, formulãrile sunt precise, clare ºi accesibile elevilor”. Dicþionarul ortografic
este caracterizat de Conachi în felul urmãtor: „Vocabularul ortografic din manual
corespunde necesitãþilor ºcolilor ºi va însemna un ajutor real în însuºirea or-
tografiei limbii maghiare de cãtre elevi”.

În timpul anchetei, la întrebarea comisiei de ce nu a observat provocãrile con-
trarevoluþionare din dicþionar, Conachi a reacþionat astfel: „...cuvintele în tot
cazul se încadreazã perfect în ordinea alfabeticã” (stenogramã). Semnalãm cã
Conachi nu a recunoscut în faþa comisiei cã a citit dicþionarul, încercând sã se es-
chiveze de rãspundere minþind: „dicþionarul, reprezentând o problemã tehnicã”,
nu i s-ar fi trimis ei. 

În manualul de citire clasa a III-a, avizat de asemenea de Conachi, la pagina
142, exista un pasaj cu caracter naþionalist în care, vorbindu-se de trecutul se-
cuilor, se scrie printre altele: „Ce au produs, ce au construit, a fost prãdat când de
tãtari, când de turci, când de alþi duºmani... Cu o mânã arau, construiau, iar în
cealaltã era sabia... Chiar atunci când se aflã în pericol, secuiul nu aºteaptã ajutor
de la nimeni...” Cerându-i-se pãrerea despre acest text, ea a declarat: „nu am nimic
de obiectat” (stenogramã). Din acelaºi manual i s-a mai prezentat un alt text (pag.
85), în care oraºul Cluj este descris astfel: „Dupã masã am vizitat Piaþa Libertãþii.
În mijlocul acesteia se aflã o bisericã veche, în care au avut loc ºi alegeri de
voievozi. În aceastã piaþã se aflã capodopera lui Fadrusz János, statuia regelui
Mátyás[7]. În jurul bisericii se înalþã clãdiri vechi, istorice. Mie mi-a plãcut cel mai
mult palatul Bánffy, cu multe statui ºi balcoane[8], ºi casa Rédey, în care acum 160
de ani a fost teatrul maghiar”[9]. Citindu-i-se ºi alte texte cu caracter naþionalist
din manualele aprobate de ea, Conachi a declarat în faþa comisiei: „Nu mi s-a fãcut
niciodatã un instructaj cum sã mã orientez”.

3. Iacobovici Rozalia, membrã de partid, fostã ºefã a redacþiei de limbã
maghiarã la Editura Didacticã ºi Pedagogicã, în prezent pensionarã. În calitate
de ºefã de redacþie a citit manualul de gramaticã, inclusiv dicþionarul ortogra-
fic. Ea l-a înaintat ministerului spre aprobare cu un referat favorabil, pe care-l
semneazã împreunã cu Negreanu Magdalena, redactor de carte. În referat se
scrie: „S-a constatat cã manuscrisul în general este bun ºi corespunzãtor, mai
ales în privinþa accesibilitãþii”. Referatul se încheie cu constatarea: „Consider cã
manualul în forma lui actualã este corespunzãtor de a fi editat ºi-l înaintez cu
«bun de cules»”. 

În legãturã cu Nagy E., unul din autorii cãrþi, Iacobovici Rozalia declarã cã a
citit o biografie a acestuia, „din care rezultã cã a fost promovat ca student de
regimul hortist ºi trimis pentru studii în Germania ºi Italia”. În altã declaraþie ea
aratã cã „despre Fejér ºi Nagy cunoºteam lucruri care trebuiau sã pledeze pentru a
nu sta de vorbã cu ei”. Cu toate acestea, Iacobovici Rozalia a fãcut propunerea ca
aceºtia – împreunã cu Gazda, ulterior condamnat – sã formeze colectivul de autori
al manualului de gramaticã. La înaintarea propunerilor, caracterizând pe autori,
nu a fãcut nici un fel de menþiune cu privire la profilul lor politic. Declaraþia fã-
cutã în faþa comisiei, în sensul cã „dacã aº fi scris totul (despre autori, n.n.) ºi tre-
buia, atunci nici unul dintre autori nu ar fi fost aprobat” (stenogramã), aratã cã ea
a ascuns cele cunoscute privitor la situaþia politicã a acestor elemente
duºmãnoase. Iacobovici a mers consecvent pe aceastã linie. Primind dispoziþii în
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scris din partea Direcþiei Naþionalitãþilor pentru eliminarea numelor autorilor de
pe coperta manualului, ea nu a executat-o. 

În cadrul cercetãrilor, Iacobovici a mai declarat cã în redacþia maghiarã din edi-
turã, în vara anului 1956, la iniþiativa ei s-au citit în colectiv „printre alte materi-
ale... ºi circa 3-4 articole... din revista «Irodalmi Újság», la care a fost abonatã
editura”. Ea mai afirmã cã nu ºi-a „dat seama de conþinutul ostil, contrarevo-
luþionar ºi incendiar al articolelor citite împreunã din aceastã revistã”.

4. Negreanu Magdalena, fãrã de partid, redactor responsabil al manualului de
gramaticã. În anul 1958 a fost sancþionatã pe linie administrativã pentru cã a avizat
în calitate de locþiitor al ºefului de redacþie editarea manualului Culegere de texte
literare clasa a X-a.

Participând activ ºi lucrând direct cu autorii la întocmirea manualului de gra-
maticã clasa a VI-a, Negreanu, ca redactor al cãrþii, poartã o grea rãspundere pen-
tru apariþia ei. Ea a verificat manualul dupã ce autorii au depus manuscrisul, a fost
de acord cu tipãrirea acestuia, întocmind un referat favorabil. În referat se spune:
„Consider cã manualul în forma actualã este corespunzãtor de a fi editat ºi-l înain-
tez cu «bun de cules»”.

În legãturã cu autorii manualului de gramaticã, Negreanu declarã cã a cunos-
cut faptul cã Gazda era arestat pentru activitate duºmãnoasã. Dupã ce Fejér a fost
demascat ca naþionalist activ în calitate de coautor al Culegerii de texte literare
clasa a X-a, Negreanu Magdalena a acceptat fãrã nici o rezervã reeditarea manu-
alului de gramaticã clasa a VI-a al aceluiaºi autor. 

5. Mitrovici Soó Éva, candidatã de partid, metodistã de limba maghiarã în
Direcþia Pedagogicã din Ministerul Învãþãmântului ºi Culturii. Soþul ei este emi-
grant din Iugoslavia din 1949, ziarist, în prezent aspirant la Universitatea „C. I.
Parhon” (membru PMR). Soó Éva a fost sancþionatã pentru gravele greºeli comise
în legãturã cu programa ºi manualul Culegere de texte literare clasa a X-a, pentru
care a referit favorabil.

Pe cei trei autori îi cunoºtea de multã vreme. Avea cunoºtinþã de faptul cã
Gazda Francisc este arestat pentru activitate subversivã. Declarã de asemenea cã
ceilalþi doi autori, în timpul evenimentelor contrarevoluþionare din Ungaria, mani-
festaserã „atitudini liberaliste”, spunând cã „de acuma lucrurile trebuiesc privite
mai liber”. În legãturã cu Fejér, Soó mai declarã: „Despre Fejér (...) mi-am dat seama
repede cã e gata sã facã ironie pe seama liniei generale a învãþãmântului”. Cu toate
acestea, Soó Éva n-a obiectat la folosirea acestor elemente la întocmirea pro-
gramelor ºi manualelor. În calitate de metodistã, a controlat manualul în formã de
manuscris ºi a contribuit la apariþia acestui manual printr-un referat laudativ în
care scrie: „Este o lucrare foarte bine întocmitã, efectuatã de cãtre autori cu multã
experienþã la catedrã ºi în elaborare de manuale. (...) Textele literare ilustrative
sunt variate, colorate”.

6. Márton Iuliu, prorector la Universitatea „Bolyai”, membru al Comitetului
Regional PMR – Cluj, a fost unul din referenþii oficiali ai manualului. Având în
vedere funcþia sa de partid ºi de stat, referatul lui a cântãrit mult în aprobarea
manualului.

Márton Iuliu, în cursul cercetãrilor, a declarat cã n-a observat orientarea
naþionalistã a manualului ºi cã n-ar fi primit spre lecturã dicþionarul ortografic.
În referatul sãu asupra manualului, Márton Iuliu scrie urmãtoarele: „Gramatica
corespunde sub toate aspectele ºi corespunde cerinþelor actuale ale învãþãmân-
tului nostru”.
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Comisia a discutat cu Márton Iuliu ºi în legãturã cu douã studii ale sale ce
urmau sã aparã într-un volum intitulat Limba noastrã maternã, oprit la „bun de im-
primat” de cãtre Direcþia Generalã a Presei ºi Tipãriturilor. În aceste studii, autorul
sugereazã ideea unitãþii „Ungariei mari”; în repetate rânduri se poate deduce cã au-
torul priveºte Ungaria drept patria sa. Pe aceeaºi linie, el citeazã unele fraze ale cla-
sicului maghiar Kölcsey Ferenc din secolul XIX: „Sã þii la limba patriei tale cu
dragoste fierbinte. Cãci patrie, naþiune ºi limbã sunt trei elemente de nedespãrþit.
Cel ce nu e devotat limbii sale, cu greu se va jertfi pentru patrie ºi naþiune”.
(Anexãm note de observaþii cu privire la douã articole ale lui Márton Iuliu).

7. Bartos Catalina, fãrã de partid, profesoarã de ºcoalã medie, Cluj, referentã
oficialã a manualului de gramaticã.

În referatul prezentat Editurii Didactice cu privire la manual, Bartos nu se-
sizeazã nimic în legãturã cu caracterul duºmãnos ºi naþionalist al lucrãrii. Ea pro-
pune tipãrirea manualului apreciindu-l corespunzãtor, cu unele corecturi de ordin
gramatical. În cadrul cercetãrilor, Bartos a declarat cã nu i-a fost trimis spre re-
cenzare dicþionarul ortografic. În legãturã cu autorii, afirmã cã nu cunoºtea situ-
aþia lor politicã. Menþionãm cã Bartos Catalina a fost folositã ca referentã ºi la
manualul de Gramaticã clasa a V-a, care conþine de asemenea greºeli, iar în
dicþionarul ortografic provocãri duºmãnoase.

8. Nagy Etel, fãrã de partid, fostã lectorã în Direcþia Generalã a Presei ºi
Tipãriturilor pânã în anul 1957. În aceastã calitate a lecturat manualul de gramati-
cã dându-i „bun de tipar” fãrã sã sesizeze gravele greºeli. În legaturã cu dicþionarul
ortografic declarã cã a ºtampilat filele fãrã sã le citeascã, cãlcând astfel în mod
grosolan regulile interne ale DGPT. Prin aceasta, ea contribuia în mod nemijlocit la
apariþia acestui manual.

Faptul cã nu a sesizat nici un aspect din caracterul naþionalist ºi duºmãnos al
manualului de gramaticã nu este întâmplãtor. Dupã plecarea lui Nagy Etel de la
Direcþia Generalã a Presei ºi a Tipãriturilor, descoperindu-se la o lucrare cu carac-
ter naþionalist venitã „bun de difuzare”, lecturatã de Nagy Etel, cu „bun de tipar”,
DGPT a dispus sã fie retrase din tipografie toate lucrãrile care fuseserã lecturate de
ea. Cu aceastã ocazie s-a constatat cã s-a dat „bun de tipar” unor cãrþi care aveau
caracter duºmãnos ºi contrarevoluþionar. Aºa de exemplu, volumul de poezii al lui
[Sándor] Kányádi, o lucrare privind studiul limbii maghiare ºi altele.

Nagy Etel a declarat cã revoluþia contrarevoluþionarã din Ungaria a avut o pu-
ternicã influenþã negativã asupra ei. Soþul ei a fost aspirant la Institutul de ªtiinþe
Sociale „Jdanov”, unde în timpul revoluþiei contrarevoluþionare a avut manifestãri
naþionaliste, duºmãnoase, fiind exmatriculat din Institut. Ulterior, la Cluj, a fost
exclus din partid.

9. Hatházi Francisc, fãrã de partid, redactor responsabil al manualului de gra-
maticã ediþia 1959. Declarã cã ºtia despre condamnarea lui Gazda. A cunoscut ºi
faptul cã Fejér fusese coautorul Culegerii de texte literare clasa a X-a.

A trecut la procesul de reeditare al manualului, care nu a mai fost trimis la nici
un nou referent. El a apreciat manualul drept corespunzãtor, dupã ce la partea gra-
maticalã a efectuat câteva modificãri de ordin stilistic. El a scos din dicþionar cu-
vântul „regimul hortist”, „Casa Anjou” ºi alte câteva expresii pe care le socotea
inutile pentru manual. Hatházi recunoaºte cã prin semnarea manualului la „bun
de cules”, se dã un ajutor de fapt la infiltrarea unei orientari naþionaliste.

Manifestãrile naþionaliste ale lui Hatházi Francisc au ieºit la suprafaþã ºi în
timpul contrarevoluþiei din Ungaria, când nu a dat crezare (aºa cum afirmã el,
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decât dupã discursul lui Mindszenty) aprecierii partidului nostru cu privire la ca-
racterul contrarevoluþionar al evenimentelor din Ungaria.

10. Adonyi Adalbert, fãrã de partid, avocat, fost ºef de garã, pensionar, în vârstã
de 63 ani, în prezent urmãritor tehnic de producþie al editurii la tipografia din
Oradea. A fost corectorul manualului de gramaticã clasa a VI-a. Nu a sesizat nimic
în legãturã cu conþinutul duºmãnos al manualului.

11. Bányai Margareta (soþia lui Bányai Ladislau), membrã de partid, a fost di-
rectoarea secþiei maghiare la Institutul de ªtiinþe Pedagogice pânã în toamna anu-
lui 1952, în prezent pensionarã. La Institut se ocupa cu elaborarea programelor ºi
manualelor pentru ºcolile cu limbã de predare maghiarã.

Dintre colaboratorii lui Bányai Margareta fãcea parte ºi Fejér Nicolae, dupã cum
reiese din declaraþia sa: „În ce priveºte pe Fejér Miklós – nu-mi aduc aminte precis cã
la recomandarea cui –, dar l-am folosit o datã ºi eu, chemându-l la Bucureºti la cerce-
tarea unei programe”. ªtia despre Fejér Nicolae cã fãcea parte din cercul de prieteni
ai lui Nagy Géza, fost profesor la Cluj, înlãturat din învãþãmânt, element duºmãnos.

La plecarea din institut, Bányai Margareta nu a împãrtãºit colaboratorilor sãi
cele cunoscute despre Fejér. Din declaraþia lui Soó Éva – inspector în Ministerul
Învãþãmântului ºi Culturii (care a preluat în anul 1952 munca de la Bányai
Margareta) – rezultã cã Bányai Margareta i-ar fi recomandat pe aceºti duºmani –
Fejér Nicolae, Nagy Eugen, Jócsák – „ca pe cei mai buni ºi competenþi profesori de
limba maghiarã” (stenogramã).

*
Menþionãm faptul cã în cercetarea responsabilitãþilor pe care le-au avut

Bányai, Conachi, Iacobovici, Márton etc, comisia s-a lovit de o rezistenþã pro-
nunþatã, tendinþe de eschivare, ceea ce a lungit ºi a îngreunat procesul de clari-
ficare a problemelor.

Comisia, în cursul cercetãrilor, a mai luat informaþii din partea unor persoane
care nu au fost amintite în referatul de faþã, ca tovarãºii: Bojin Alexandru, redac-
tor ºef al Editurii Didactice ºi Pedagogice, Stroie Ion, Neamþu, foºti secretari ai or-
ganizaþiei de bazã a PMR din editurã, Debreczi Arpád, inspector principal din MIC
[Ministerul Învãþãmântului ºi Culturii], Heim Rozalia, ºefa subredacþiei editurii
Cluj, Juhász Ileana, fostã lucrãtoare la editurã, Holban Maria, fost lector la DGPT
[Direcþia Generalã a Presei ºi Tipãriturilor]. Comisia considerã ca o sarcinã a sa sã
studieze mai amãnunþit toate declaraþiile, stenograma, cât ºi alte documente ale
cercetãrilor, spre a vedea dacã nu i-au scãpat unele probleme care prezintã impor-
tanþã pentru informarea completã a partidului.

Comisia propune scoaterea din muncã a tuturor celor arãtaþi în referat ºi
punerea în discuþia organizaþiilor lor de partid a celor ce sunt membri de partid.

Conform cu indicaþiile primite, comisia va trece la analizarea tuturor manua-
lelor în limba maghiarã.

1.IV.1959

[ANEXÃ]

vezi pagina 440-441

(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Cancelarie, dos.15/1959, f.50-65, 130-132)
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[1] Documentul este prefaþat de urmãtoarea notã: „Referatul este întocmit de comisia compusã
din urmãtorii tovarãºi: Ardeleanu Iosif, director general al Direcþiei Generale a Presei ºi
Tipãriturilor; Bihari Vasile, director general adjunct al Direcþiei Generale a Editurilor ºi
Difuzãrii Cãrþilor; Szilágyi Dezideriu, redactor ºef al ziarului «Elõre»; Pop Traian, ºef sector în
Secþia ªcoli a CC al PMR. 1.IV.1959” [semnat: L. Rãutu].
[2] Numele „Tízes Szervezet” (Organizaþia de zece) derivã din sistemul de organizare, ultima
subdiviziune fiind grupul de 10, subordonaþi unui „tizedes” (decurion). Aceastã organizaþie a
activat numai la Cluj în anii celui de-al doilea rãzboi mondial.
[3] Nicolae Fejér fusese profesor de limba ºi literatura maghiarã, iar în 1957 mai editase îm-
preunã cu Jenõ Nagy ºi Ferenc Gazda (deºi acesta nu figura printre autori) un alt manual de
limba maghiarã pentru clasa a VI-a. Pentru motivele invocate în documentul de faþã, Nicolae
Fejér ºi Jenõ Nagy au fost arestaþi de Securitate la 2 aprilie 1959 ºi þinuþi în anchetã pânã la 30
octombrie acelaºi an. Deºi prin adeverinþa nr. 613/1959 (eliberatã de Procuratura Militarã la 18
mai 1960) se arãta cã „procesul penal pornit împotriva lui Fejér Nicolae înceteazã, deoarece în
sarcina lui nu s-a reþinut sãvârºirea vreunei infracþiuni”, el nu a mai fost angajat în învãþãmânt
pânã în 1964. Asupra lui vezi Arh.St.Cluj, Sfatul Popular al Regiunii Cluj. Secþia Cadre, vol. II,
dos. 55/1964, f.271-272.
[4] Jenõ Nagy (n. 1916), absolvent al facultãþii de litere ºi filosofie din Debrecen (1935-1939), lec-
tor ºi conferenþiar la Universitatea „Bolyai” din Cluj între 1945-1950, apoi cercetãtor în cadrul
filialei din localitate a Academiei. Pentru maniera în care a conceput manualele de gramaticã a
limbii maghiare pentru clasele VI ºi VII a fost exclus din PCR la 12 iunie 1959 ºi transferat ca
secretar la ºcoala medie nr. 14 din Cluj. În hotãrârea de confirmare a excluderii din partid se
arãta: „Recunoaºte cã sub influenþa naþionalismului maghiar a cãutat sã le dea acestor cãrþi un
conþinut naþionalist, evocând sub diferite pretexte exemple numai din autori maghiari ale cãror
lucrãri azi nu corespund în întregime educãrii tinerei generaþii în spiritul internaþionalismului
proletar. În perioada contrarevoluþiei din Ungaria, deºi cunoºtea foarte bine poziþia partidului
nostru faþã de evenimentele ce s-au petrecut, fiind însã stãpânit de ideologia burghezo-naþiona-
listã, a afirmat cã în urma celor ce se petrec se vor realiza reforme revoluþionare în viaþa poporu-
lui maghiar ºi cã în sfârºit ungurii se vor putea bucura de o viaþã liberã ºi fericitã” (Arh.St.Cluj,
Comitetul Regional PCR Cluj, fond 13, dos. 57/1961, f.60-61).
[5] Referatul asupra „Culegerii de texte din literatura maghiarã pentru clasa a X-a” se aflã în
acelaºi fond arhivistic, f.110-121.
[6] Acest text se aflã în anexã, conþinând sublinieri ale expresiilor considerate „interpretabile”
(Ibidem, f.102-106). 
[7] Este vorba de statuia din Cluj a lui Matei Corvin, rege al Ungariei între anii 1457-1497, rea-
lizatã în bronz de János Fadrusz ºi inauguratã la 12 octombrie 1902. Fadrusz era originar din
Bratislava (Slovacia), cu studii superioare la Academia de Artã din Viena. Comanda pentru exe-
cutarea acestui monument a primit-o cu douã decenii înainte, trebuind sã fie inaugurat în
1896, când se împlinea un mileniu de la fondarea statului ungar, însã datoritã cheltuielilor
mari, acesta a fost finalizat abia in 1902. Macheta, ce fusese terminatã încã din 1894, a obþinut
marele premiu la Expoziþia Mondialã de la Paris (1900). Grupul statuar a fost realizat la
Budapesta (statuia ecvestrã a regelui ºi alþi patru oºteni, din care unul are chipul sculptorului)
ºi transportat la Cluj pe calea feratã, fiind amplasat pe soclul realizat de arhitectul clujean Lajos
Pakei. La 31 octombrie 1902, Fadrusz a devenit doctor honoris causa al Universitãþii clujene,
iar în noiembrie a fost numit cetãþean de onoare al oraºului.
[8] Palatul Bánffy a fost construit între 1774-1785 dupã planurile arhitectului Johann Eberhardt
Blaumann, la frumuseþea lui contribuind sculptori ºi cioplitori celebri în epocã, precum
Gottfried Hartmann, Iosif Edlinger ºi Iosif Hoffmayer. La sfârºitul anului 1957, dupã renovare,
în clãdirea Palatului Bánffy a fost mutat Muzeul de artã din Cluj.
[9] Este vorba de imobilul din strada Napoca 2, cunoscut ºi sub numele de „Casa Rédey”. A
fost construit aproximativ prin anul 1796, o vreme aici funcþionând primul teatru maghiar,
înfiinþat în 1792.


