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TIMPUL NU AȘTEAPTA

TG. MUREȘ (de la corespon- 
identul nostru).

In Regiunea Autonomă Maghia
ră planul însămîntărilor de toam
nă a fost îndeplinit în proporție 
de 87 la sută. In raioanele Gheor- 
gliieni și Tg.-Secuiesc taranii 
muncitori au terminat semănatul 
culturilor de toamnă. Lucrările se 
apropie de sfîrșit și în alte ra
ioane. Cu toate cifrele medii satis
făcătoare, nu putem scăpa din ve
dere însă rămînerea în urmă a 
lucrărilor în unele comune și 
chiar raioane. In • raionul Mureș, 
s-a îndeplinit 84 la sută din pla
nul de însămînțări. Comunele 
Dumbrăvioara, Moșuni, Gh. Doja, 
G.A.C. Chinari, Leordeni, Nazna, 
Stejeriș și 12 întovărășiri au ter
minat însămîntatul. Dar iată că în 
comunele Cornești și Eremitul nu 
s-au'executat nici jumătate din a- 
ceste lucrări, iar întovărășirile din 
Săbed, Culpiu. Bărdești nici n-au 
început însămințatul. De ce? In 
Cîteva locuri S. M. T. Tg.-Mureș 
n-a trimis tractoare. In alte lo
curi, ca la gospodăria colectivă 
din Pănet, sau la întovărășirea 
din Mureșeni au sosit mecaniza
torii dar „n-au avut teren".

— Mai stați puțin pînă tăiem 
cocenii, pînă recoltăm sfecla de 
zahăr și pe urmă îi 
așa au fost primiți 
Pănet și Mureșeni.
„dai zor“ I

Ca să aibă mai 
S.'M.T, Tg.-Mureș a 
semănătoare f

păioaselor, și le-au folosit în cu
plaje pe terenurile gospodăriilor 
colective din Curteni și Ernei. 
Ele au dat rezultate bune. Dar nu
mai la aceste mașini și numai în 
brigăzile utemiștilor Komuves 
Gyula și Pastor Dazso s-au folo
sit cuplaje. Capacitatea semănă
torilor n-a fost exploatată rațio
nal de toți mecanizatorii.

Ritmul lucrărilor trebuie inten
sificat și în raiontil Mureș dar 
mai ales în raioanele Cristorul 
Secuiesc și Sîngeorgiu de Pădure 
care au rămas mult în urmă, în
deplinind doar 65—70 la sută din 
planul lor de însămînțări. Acea
sta cere un efort în plus atît din 
partea tinerilor mecanizatori cît 
și a țăranilor muncitori din aceste 
raioane.

Mai acum cîtăva vreme, la 
ceasul amurgului, am ajuns cu o 
mașină a raionului de partid din 
Tulcea in comuna Poșta. Am o- 
prit în centrul satului, la horă. 
Spre mașină s-au îndreptat o 
fată și-un băiat. Băiatul, înalt și 
subțire ca o luminare, cu un 
chip sfios, îmbrăcat într-un cos
tum de haine de camgarn, cu o 
șapcă de piele trasă pe cap, de 
sub care îi ieșea afară un moț 
de păr galben, a deschis por
tiera mașinii 
trebat.

— Unde-i 
șoferul)

— Pe-aici,
oarecum intimidat de îndrăzneala 
lui, o îndrăzneală tinerească și 
bonomă.

Pînă să apuc eu să-i dau expli
cații mai ample a apărut Vania. 
S-au îmbrățișat cu căldură, apoi 
băiatul și fata s-au ghemuit re
pede pe banca din spatele ma
șinii și fără să ne consulte au 
hotărît.

— Vărule, mergem la noi a- 
casă.

în grabă și m-a în-

Vania ? (Vania era

i-am răspuns eu,

dați zor. Cam 
tractoriștii la 
Așa, să-i» tot

multe mașini, 
, adaptat unele 

pentru semănatul

Regiunea Hunedoara 
a terminat fnsămînțările 

de toamnă
Fruntașe pe regiune la aceas

tă lucrare sînt G.A.S.-urile care 
au realizat planul la 18 octom
brie, precum și gospodăriile a- 
gricole colective, întovărășirile 
agricole ș» țăranii individuali 
din raioanele Orăștie și llia, 
care au raportat îndeplinirea 
planului de însămînțări ja 26 și 
respectiv 28 octombrie.

In regiunea Hunedoara se 1U“ 
crează acum intens la executa
rea arăturilor adinei de toamnă.

La uzinele „Steaua Roșie** din București a început fabri
carea în serie a noi remorci basculante mecanizate de 4 tone, 
care servește la transportul de materiale pe șantierele de con
strucții și poate fi remorcată de tractor, avînd descărcarea 
laterală și pe spate.

Nîncâtorll de hlrtlc
ție, motorul, consumul de benzină 
la 100 km., de ulei etc. etc. Din 
curiozitate am întrebat pe tova
rășul Stoica din cadrul direcției 
transporturi a Ministerului Indu
striei Grele la ce-i folosesc toate 
aceste date a căror solicitare nu 
este aprobată legal, după cum 
prea bine știe. A răspuns senin :

— Nu le cerem, nu ne trebuie, 
dar dacă le trimit... e bine !.

Inginerul Ion lonescu, șeful ser
viciului reparații capitale de la 
Combinatul Reșița, conform ce
rințelor oficiale ar trebui să tri
mită trimestrial direcției generale 
o situațje restrînsă cu patru co
loane. Tovarășul S. Efstate, direc
tor tehnic în direcția generală a 
metalelor feroase și șeful de ser
viciu. inginer M. Ivan, cu de la

Re,ița. Furnale ce produc riuri 
de fontă incândescentă, cuptoare 
cu oțel lichid, laminoare uriașe... 
Nu vom vorbi însă astăzi despre 
acestea, care merg bine, ci despre 
unele lucruri care nu sînt la fel 
de mulțumitoare.

Se știe că, îndeplinind hotărî- 
rile partidului și guvernului, Di
recția Centrală de Ștatistică a 
luat în ultimul an măsura redu
cerii formularisticii. S-au redus 
într-adevăr simțitor formularele 
de evidență : 70 la sută din cele 
existente pe întreaga economie în 
1956. Și totuși la un control re
cent s-au găsit în circulație încă 
415 situații neaprobate, pe lîngă 
cele 292 aprobate.

Acesta, oricum, e un progres, 
deoarece în 1956 circulau în eco
nomie nu mai puțin de 2.065 si
tuații.

Dar de ce unele persoane nu se 
declară mulțumite de reducerea 
formularisticii, de ce ele fac și a- 
cum 'formulare inutile, cerînd 707 
situații, fiecare cu zeci de rubrici, 
în locul celor 292 formulare apro
bate, care conțin rubricile cele 
mai necesare ? Ce fel de date or 
fi acestea ?

• Pentru a vă lămuri, vă vom re
lata ce pățesc unii tovarăși de la 
Reșița din pricing birocratismului 
unor conducători ai direcției gene
rale a metalelor feroase din Mi
nisterul Industriei Grele.

Tov. Andrei Traian, șeful ser
viciului transport, trimite lunar 
la București... programul de lucru 
al fiecărei mașini. Credeți că spu
ne numai cîți kilometri va par
curge și ce tonaj va transporta ? 
Nu ! Situația are 15 rubrici : nu
mărul de circulație, seria motoru
lui, anul fabricației, capacitatea 
și multe altele, repetate în fie
care lună. Altă situație e cea a... 
consumului de benzină pe fiecare 
automobil. Aici, alte zeci de ru
brici : tipul, numărul de circula- ție pe obiecte reparate, alta din

Unele greutăți 
întîmpinate în lupta 
pentru raționaliza
rea formularisticii

sine putere, pretind însă date cu 
grămada : situația cheltuielilor 
post-calculate pentru reparații ca
pitale; (aceasta are doar... 280 
poziții -cu... 15 coloane și fiecare^ 
poziție este raportată în două 
prețuri : deviz și post-calcul, deci 
nu mai puțin de 8.400 cifre). A- 
poi, situația financiară a repara
țiilor capitale (alte... 280 poziții 
pe... 10 coloane). De asemenea, 
culmea, situația reparațiilor capi
tale în luna respectivă pe fiecare 
motor din Reșița în parte, inclu
siv cu numărul de inventar (!) : 
204 poziții pe 9 coloane. Și asta 
nu simplu, ci în paralel t o situa-

punct de vedere al naturii repa
rațiilor.

După ce au trimis toată această 
liîrțogărie inutilă, ca să nu se su
pere Direcția Centrală de Statis
tică cei de la Combinatul meta
lurgic Reșița... complectează în 
plus și formularul legal.

La acestea adăugați faptul că 
zilnic Reșița transmite prin tele
fon Bucureștiului o situație pe 
31 de poziții, deși nu se cer decît 
5 poziții — și vă veți strica pofta 
de mîncare pentru ziua respectivă.

Numai pentru situațiile prezen
tate mai sus un salariat ar trebui 
să lucreze 28 de zile și jumătate 
pe lună, cîte opt ore încheiate. 
Adăugați de asemenea că ’situațiile 
sînt bătute la mașină, deci și o 
dactilografă s-ar ocupa numai de 
așa ceva. Apoi s-ar consuma circa 
2 kg. hîrtie, creioane, panglici de 
mașină, bani de poștă și tele
foane.

Partidul și guvernul duc în 
mod ferm politica raționalizării 
aparatului administrativ, cer redu
cerea formularisticii la strictul 
necesar. Cei mai mulți lucrători 
din economie susțin cu entuziasm 
această orientare justă. Poate vă 
întrebați atunci de ce mai sînt 
unii mîncători de hîrtie, care e 
cauza pentru care ei cer atâtea si
tuații neaprobate ? Simplu : e 
mai comod să stai la birou și să 
„urmărești" pe hîrtii situația de 
pe teren, decît să mergi să vezi 
cu ochii tăi și să lupți pentru ca 
munca să se îmbunătățească. în 
plus mîncătorii de hîrtie înfundîn- 
du-se pînă peste cap în tot felul 
de tabele, tabelașe și tabeloaie 
ilegale și inutile, își închipuie că 
pot să dea impresia că sînt foarte 
ocupați, foarte utili, foarte,,,
, GH. ANGELESCU

Nici eu nici Vania n-am pro
testat. Mașina a pornit și într-un 
minut am ajuns la locul hotărît. 
Ceea ce mi-a atras luare aminte 
cînd am intrat în curtea celor 
doi tineri a fost gardul. Un gard 
de piatră încă neterminat. Ne-am 
așezat la o masă sub un șopron. 
Stăpîna casei, adică mama tână
rului, cum ne-a văzut a plecat 
să ne aducă o olcuță cu vin. Tî- 
nărul a plecat și el împreună cu 
fata să se schimbe de haine. Așa 
că sub șopron am rămas numai 
eu cu Vania. II întreb pe șofer.

— Vania, cum îl cheamă pe 
tânăr ?

— Nu știu.
— Cum, nu sînteți rude ?
— Nu...
— Bine, dar... vă 

mult ?
— De vreo luna.
Și Vania începe 

tească împrejurarea 
cunoscut.

— Venisem cu
Poșta. L-am găsit într-un cerc de 
tineri. Era pornit rău împotriva 
colectivizării, dar nu știa săracul 
nici el de ce. L-am poftit în ma
șină și l-am dus la Telița, în 
satul vecin, să-i arăt gospodăria 
de-acolo. La întoarcere l-am în
trebat :

— Ei ce zici vere, ți-a plăcut?
A lăsat capul în jos. Nu mi-a 

dat nici un răspuns. Am înțeles 
că-i era greu să răspundă. M-a 
poftit acasă la el, ca acum. A- 
casă, după ce ne-am sfătuit ore 
în șir i-a spus maică-si dintr-o 
dată :

— Mamă, mîine mă înscriu...
Maică-sa a uitat că e însurat 

și l-a cîrpit. „Vărul" și-a frecat 
obrazul cu palma, dar a rămas 
pe poziție. A chemat-o pe mai
că-sa alături, în bucătărie, 
discutat vreo jumătate de 
Din tot ce-au discutat n-am 
decît atât :

— Mamă, de ce mă faci de 
rîs în fața omului ăsta ? Nu pri
cepi că-mi vrea binele ?

Cînd au ieșit din bucătărie, 
maică-sa se 1—— -—*“*
să-și ascundă 
vin în căni 
nătatea mea. 
A m discutat 
o vreme, maică-sa și-a destăinuit 
din senin frămîntările :

— Ehe, dacă intrăm... n-o să 
mai apucăm să sfîrșim nici gar
dul... Eu nu m-am amestecat în 
discuție. Fecioru-su a sărit cu 
gura. Nu-i spusese maică-si 
unde vine, dar acum i-a spus. 
Maică-sa a încremenit. Nu putea 
să suporte nici măcar ideea că 
băiatul ei cutezase să viziteze o 
gospodărie. Eu am ridicat cana 
și-am închinat-o în sănătatea 
N-avea rost să mai discutăm 
problema asta la un pahar 
vin. La o vreme, 
ceput să-mi 
băiatul „vere". M-au 
povestesc viața mea. 
vestit-o. Băiatul mi-a 
și el pe-a lui. E un

cunoașteți de

să-mi poves- 
în care s-au

treburi prin

Au 
oră. 

auzit

lupta cu ea însăși 
supărarea. A turnat 
și-a închinat în să- 
A venit și taică-său. 
de una de alta. La

de

ei, 
de 
de 
în- 
iar

maică-sa a 
zică „nepoate" 

pus să le 
Le-am po- 
povestit-o 

tip. Poți

Delegația de vechi membri 
.. I. L 3. prin Capitală

să juri că e scos din ^Derbedeii" 
lui Nicuță Tănase. La 14 ani a 
fugit de-acasă. A făcut foame prin 
București, pe urmă s-a dus în 
Valea Jiului și s-a angajat la 
mine. Pe urmă a venit iar la 
București și s-a băgat la circ la 
Krately. Din îngrijitor a ajuns 
dresor de cîini și porumbei. A 

' jucat și în filmul ăla, în „Nufă
rul Roșu", poate l-ai văzut... Pe 

i urmă l-a apucat dorul de casă. 
! Și-a adus aminte că într-un sat 

vecin e o fată care i-ar fi bună 
. de nevastă. A venit la Tulcea. A 
'■ stat prin Tulcea vreo trei zile.

Nu prea îndrăznea să se în
toarcă acasă. La un bufet s-a în
tâlnit cu un om. Cică omul, 
„ăla" — susține el — semăna 
grozav cu mine. Nu-mi amintesc 
să fi fost eu. Cine știe ? Poate 
că eu oi fi fost... Și omul ăla 
l-a povățuit să se întoarcă acasă 
și s-a întors acasă A intrat pe 
poartă și s-a așezat la masa asta.

— Mamă, tată, m-atn întors. 
! Maică-sa s-a crucit. II credea 
i mort. Peste o săptămînă s-a dus 
' în satul vecin, după fată. A avut 

noroc că nu se măritase încă. A 
adus-o acasă și s-au apucat de 
treabă. Știi ce gospodar e ? 
Și „vărul" și-a terminat povestea 
lui atunci, cam așa :

’ — Dacă nu dădeam de omul
, ăla în Tulcea, cine știe pe unde 
j îmi sfîrîiau picioarele. Acum, 
t l-am întâlnit pe dumnealui, adică 
. pe mine, pe „vărul" ăsta... m-a 
, dus să văd Telița. Ce-am văzut 
( acolo mi-a plăcut. Maică-sa 

s-a încruntat. Taică-său, care tă
cuse tot timpul pînă atunci, s-a 
ridicat greoi de la masă și a ho
tărît ;

— Mîine ne înscrim și noi la 
colectivă.

Maică-sa a înghețat cu mîna pe 
cană.

— Bine scrie-te dar eu să știi 
că bag divorț.

Eu, m-am tras pe scaun și-am 
zis :

— Am mai cunoscut eu o fe
meie ca dumneata. Și aia zicea 
la fel. Acum e în gospodărie. 
Anul trecut a făcut singură 400 
zile-muncă...

...Nu știu ce s-a întâmplat mai 
departe. S-or fi scris, nu 
scris, femeia o fi băgat 
n-o fi băgat, nu știu...

Cînd au apărut gazdele 
de-abia
închinat o cană cu vin, am dis
cutat de una, de alta. Eu toată 
vremea iscodeam să prind un 
fir de vorbă, să mă edific asupra 
situației. La masa aceea era ve
selie, oamenii glumeau. Mama îi 
spunea lui Vania „nepoate", bă
iatul „vere", Vania îi spunea 
mamei „mamă", băiatului „ve
re"... începusem și eu sâ le spun 
„mamă" și „vere", începuseră și

V. ORNARU

Un șofer ! 
pozitiv j
O glumă foarte cunoscută j 

pe vremuri, spunea că pe lume ) 
există oameni buni, oameni răi j 
și... Asta ar vrea să dea j
de cum că șoferii alcă-)
tuiesc o categorie aparte in 1 
specia umană, adică au capri-j 
ciile, toanele și, mai ales, nervii ) 
lor care-i deosebesc. Despre eil 
s-a scris deseori la rubricile sa-] 
tirice fiind mustrați pentru ciu-J 
bucării, alcool și alte păcate, j 
Desigur, că această categorie j 
de oameni ai muncii a evoluat) 
în anii noștri, muncind harnic,] 
conștiincios. Dar aceasta nu în-] 
seamnă că printre ei n-au ră-j 

. mas destui cu vechi moravuri,) 
constituind „material" pentru j 
scrieri ascuțit critice. Mai puțin’] 
s-a scris despre șoferii care au) 
comportări frumoase. In drum] 
de la Rasova la Cernavodă] 
l-am cunoscut pe Petrov, un) 
tânăr de fel din Jurilovka, J 
blond, duios și vesel, care ] 
l-a poftit cuviincios sus în) 
camion pe unul dintre șefii săi -ț 
ca să ia în cabină o bătrînă ] 
suferindă, întâlnită întâmplător) 
pe șosea. Dar și mai demnă 1 
de laudă este purtarea șoferu- j 
lui Petrică N. Constantin de) 
la l.R.T.A.-Tulcea. Petrică are] 
mai în fiecare zi drum prin ] 

(satul Somova. întotdeauna, cînd) 
( are camionul gol, trece pe la 1 
'(gospodăria colectivă — de cu-] 
f rînd întemeiată — și-i întreabă) 
(pe cei din conducere dacă n-au 1 
J ceva de transportat la Tulcea.] 
( Acum cîteva zile colectiviștii) 
(erau foarte ocupați cu muncile | 

de toamnă: recoltarea cartofilor ] 
f și însămînțările. Văzind acea- ) 
f stă situație, Petrică Constantin ] 
f a transportat în cîteva rînduri J 
țla S.M.T. cerealele pe care gos-) 
(podăria le datora pentru mun-] 
(die executate cu mașinile sta-] 
f țiunii. )
( Petrică n-a acceptat să i se] 
f aducă mulțumiri în public,] 
f oficial. I. M. )

Joi dimineață delegația de ve
chi membri ai Y.C.U.S. în frunte 
cu A. F. Gorkin, conducătorul de
legației, care ne vizitează țara, a 
depus coroane de flori la Monu
mentul Eroilor Patriei și la Mo
numentul Eroilor Sovietici.

A fost de față colonel Lungu 
Nistor, șeful comenduirii garni
zoanei București. Au participat V. 
F. Nikolaev și A. • F. Kabanov, 
consilieri ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

★
In aceeași dimineață membrii 

delegației au făcut o vizită la Con
siliul General A'.R.L.U.S. unde 
s-au întîlnit cu conducătorii 
AR.L.U.S.-ului.,

Oaspeții, au fost primiți de acad, 
prof. Dr. C. L Parhon, președin
tele A.R.L.U.S.-ului, acad. P. Con- 
stantinescu-Iași, Ofelia Manole, O. 

ai 
de 

Ge-

ce leagă țara noastră de Uniune# 
Sovietică.

A. F. Gorkin a mulțumit în 
numele delegației pentru calda 
primire făcută și a înmînat acad, 
prof. dr. C. I. Parhon discuri im- 
primate cu cuvîntări rostite de V. 
I. Lenin și un album cu imagini 
din realizările Uniunii Sovietice în 
decursul celor 40 de ani de la în*1 
făptuirea Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

★

După amiază, membrii delega* 
ției de vechi membri ai P.C.U.S., 
în frunte cu A. F. Gorkin au vi
zitat Muzeul de Artă al R.P. Ro-> 
nune. Oaspeții sovietici au fost 
însoțiți de C. Țiulescu, prim vice 
președinte al Asociației foștilor 
deținuți și deportați politici 
fasciști din R. P. Romînă.

La sosirea la Muzeul de 
membrii delegației au fost
tați de M. H. Maxy, artist eme
rit al R.P.R., directorul muzeului, 
după care oaspeții au vizitat Ex
poziția comemorativă „Nicolaa 
Grigorescu" sălile de artă occiden
tală, artă chineză și altele.

Seara, delegația de vechi mem
bri ai P.C.U.S. a asistat la tea
trul de Operă și Balet al R.P. Ro
mine la spectacolul cu opera 
„Tosca* de Puccini.

(Agerpres)

s-or fi 
divorț,

Vania
sfîrșise povestirea. Am

Livezeanu, vicepreședinți 
A.R.L.U.S.-ului, precum și 
membri ai biroului Consiliului 
neral A.R.L.U.S.

Acad. prof. dr. C. I. Parhon a 
adresat oaspeților un călduros sa
lut.

Apoi, O. Livezeanu a prezentat 
membrilor delegației unele aspecte 
ale muncii pe care o desfășoară 
A.R.L.U.S-ul în vederea întăririi 
continue a legăturilor prietenești

Joi după-amiază s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Moscova 
delegația guvernamentală care a 
participat la semnarea planului 
de aplicare a acordului cultural 
între R. P. Romînă și U.R.SS. pe 
anul 1958. Delegația a fost con
dusă de tov. acad. Atanase Joja, 
ministrul I nvățămîntului și Cul
turii.

în Gara de Nord, delegația a 
fost întâmpinată de tovarășii Con
stanța Crăciun, Ion Pas și C. 
Prisnea, adjuneți ai ministrului

Invățămîntului și Culturii, Eugen 
Rodan, secretar al A.R.L.U.S., Gh.

Mihai Alexandru, 
în Ministerul 
Culturii, de

Ploeșteanu f- 
secretari generali 
1nvățămîntului și 
funcționari superiori în Ministe
rul I nvățămîntului și Culturii.

Au fost de față V. F. Nikolaev, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București și membri ai Ambasa
dei.

(Agerpres)

Racheta purtătoare a tatelitului a fost văzută 
la București

nord-nord-est, trecînd sub conste
lația Perseu. La cea mai mare 
strălucire, racheta a apărut ca o 
stea de mărimea a doua, de cu
loare alb-albastră, cu o mișcare 
mal înceată ca a unui meteor.

La 31 octombrie a.c. ora 18,58 
racheta purtătoare a satelitului 
artificial al pămîntului a fost vă
zută la Observatorul Astronomic 
din București mișeîndu-se pe o 
mică porțiune a traiectoriei în a- 
propierea orizontului, în direcția

J

s

Tot mai multi tineri din agriculturi te conving de însemnătatea sectorului zootehnic al econo
miei noastre și muncesc cu sîrg pentru dezvoltarea lui.

In fotografie: tineri Îngrijitori de la ferma gospodăriei zootehnice „Desrobirea" din Boto
șani, regiunea Suceava, in timpul lucrului.

Foto : AGERPRES.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie a însemnat o piatră 
de hotar între două lumi din 
toate punctele de vedere, în toa
te domeniile de activitate ome
nească. O lume, lume>a veche se 
năruia; o altă lume își făcea 
apariția și-și căuta expresia cea 
mai potrivită. In această mare 
răsturnare și început de ev nou, 
istoria ca întotdeauna în astfel 
de împrejurări și-a selectat și 
crescut mintea cuprinzătoare 
oare să înțeleagă cu genială pă
trundere situațiile noi și să gă
sească prompt soluțiile cele mai 
nimerite. Această minte a fost 
aceea a lui Vladimir Ilici Lenin. 
Nu este domeniu de viață care 
să fi solicitat soluții rapide și 
juste, în acel moment de hota- 
rîtoare cumpănă și care să nu 
fi găsit în Lenin pe omul care 
să răspundă la timp 
licitărilor.

In adevăr, în 1918 
„Sarcinile imediate 
sovietice**, ca și în 
din acea vreme, de altfel, se o- 
glindeșt.e această multilaterală 
preocupare a lui Lenin pentru 
măsurile imediate, alături de mă
surile de perspectivă, valabile 
pentru noi pînă astăzi. O im
portanță deosebită în aceste îm
prejurări acordă Lenin măsurilor 
de ordin educativ și cultural. 
Grija pentru viitorul socialismu
lui șe identifică la el, din acest 
punct de vedere, cu grija pentru 
tineret.

Cum vede Lenin această im
portantă problemă de conatruc- 
ție a locialirmului ?

După ce puterea a foti cuce-

și bine so

în lucrarea 
ale puterii 

alte lucrări

Pe drumul deschis de Marele Octombrie
rită — zice Lenin — prima grijă 
a puterii sovietice este, se înțe
lege, consolidarea și apărarea 
ei. Această sarcină nu este po
sibilă însă decît dacă alte sar
cini imediate vor fi avute în 
vedere și îndeplinite. Prima din 
acestea — spune el — este asi
gurarea bazei materiale, dar a 
doua, foarte importantă, este a- 
sigurarea bunei desfășurări a a- 
vîntului pe care l-a declanșat re
voluția în domeniul învățămîn-voluția în

strucție privește în primul rînd 
crearea unei baze materiale noi 
dar ea se proiectează în mintea 
oamenilor și se consolidează ast
fel. Școala și educația în gene
re au aci un rol hotărîtor.

Cît de mare a fost grija lui 
Lenin, pentru această importan
tă latură a construcției lumii 
noi, se poate vedea și din faptul 
că el intervine direct în acest 
domeniu, ori de cîte ori necesi
tatea o cere. Ceea ce mai ales

acestSă citim și să recitim 
important document, rămas de 
la marele nostru Învățător. El 
are și o importantă istorică deo
sebită, el rămine totodată și un 
memento menit să ne aminteas
că mereu anumite principii, pe 
care nu trebuie să le neglijăm 
în activitatea noastră educativă. 
Acum și în viitor.

După cum știm ideea de bază 
a acestei cuvîntări este aceasta: 
cultura umană este un tezaur de

Un tineret
cu înalte trăsături morale
tului și culturii, după care a 
treia este cultivarea și asigura
rea disciplinei conștiente în mun
că, înlocuindu-se munca forțată 
înrobitoare a orînduirilor trecu
te, cu munca liberă plină de 
voioșie a regimului nou, eliberat 
de exploatare.

Este bine să subliniem aceas
tă grijă deosebită, pe care o a- 
rată Lenin din primul moment, 
pentru problemele educației. Atît 
învățămîntul, cît și problema 
disciplinei conștiente, sînt pen
tru el probleme majore ale con
strucției lumii noi. Această con-

Prof. univ.
Stanciu Stoian

directorul Institutului de științe
pedagogice

n-a pierdut și nu putea să piar
dă el din vedere, în această pri
vință, este elementul de bază 
pentru formarea omului nou, ti
neretul. Lui i s-a adresat Lenin 
in diferite ocazii, dar mai
seamă cu prilejul celui de al 
IlI-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Comunist

cii

cunoștințe, folositoare vieții o- 
mului, rezultat al eforturilor pe 
care omenirea le-a făcut de-a 
lungul secolelor, în cadrul orîn- 
duirilor anterioare. Cultura nouă, 
cultura socialistă nu poate ’ fi 
concepută ca o realizare din ni
mic. Ea este din contră dezvol
tarea mai departe, după anumi
te legi, a acestui tezaur cultu
ral, a tot ceea ce omenirea ne-a 
lăsat mai bun din trecut, ridicarea 
pe o treaptă nouă, mai înaltă și îm
bogățirea acestui tezaur cu noi 
și mărețe realizări ale culturii și 
civilizației socialismului. Este o

sarcină pentru orlnduirea nouă 
să- realizeze această cultură 
nouă, liberă. Intr-o lume elibe
rată de exploatare.

Pentru realizarea omului nou 
și culturii noi, drumul tinerelu
lui e unul : să invete. Lenin a- 
rata că trebuie să ne însușim 
mai întîi ceea ce a fost bun în 
trecut. Cea dinții și cea mai im
portantă datorie a tineretului 
față de viața nouă care se con
struiește aceasta este: să înve
țe. Celor care afirmau că da
toria tineretului comunist este 
să învețe comunismul, Lemn le 
răspunde că aceasta e ceva prea 
general. In realitate comunismul 
devine o vorbă goală dacă tine
retul nu-și. însușește conținutul 
moștenirii culturale progresiste a 
omenirii. Comunismul este telul 
nostru, trebuie să transformăm 
comunismul într-o călăuză pen
tru construirea vieții noi, dar 
acest lucru pot să-l facă numai 
cei oare s-au pregătit pentru a- 
ceasta. Clasa muncitoare tine sea
ma de acest adevăr.

Regimurile de exploatare din 
trecut puteau să existe c.a o lume 
divizată între o clasă exploata
toare cultă și cea exploatată, ți
nută în neștiință. Existenta unei 
astfel de situații era o condiție 
de existență pentru aceste re
gimuri. Societatea socialistă, fără 
exploatare, în care masele popu
lare își hotărăsc singure soarta 
și participă direct la organizarea 
și conducerea formelor ei de via
tă socială, nu mai îngăduie a- 
cest lucru. Intre socialism și in.

(Continuare în pag. 4-a)



Adunarea, studenților 
___ din Cluj

a avut loc la Cluj, in sala mareMiercuri 23 octombrie 1957, a avut loc la Cluj, in sala mare 
a sfatului popular regional, o adunare la care au participat 
studenți de ia Universitățile „Babeș" și ,,Bolyai", Institutul 
medico-farmaceutk. Institutul politehnic, Institutul agronomic. 
Institutul de arte plastice „Ion Andrecscu" și Conservatorul 
de muzică „tih. Dima“, precum și tineri muncitori din Între

prinderile din oraș.
Tov. Tompa Istvan, secretar al comitetului regional Cluj 
al P. M. R. deschizind adunarea a arătat că scopul ei 

este de a da posibilitate studenților să dezbată unele proble
me politice și ideologice de mare importanță legate de decla
rația tov. Jordăkv La jos care a fost citită in adunarea inte
lectualilor din Cluj, ținută cu citeva zile mai înainte.

In continuare, tov. Jordâky Lajos a dat citire susmenționatei 
declarații, la care a făcut unele complectări.

Au urmat apoi discuțiile la care au participat numeroși 
studenți. In cadrul discuțiilor au mai luat cuvintul tovarășii : 
Pavel Țugui, membru supleant al C.C. al P.M.R., șeful secției 
știință și cultură a C.C. al P.M.R., Virgil Trofin, membru 
supleant al C.G al P.M.R., prim secretar al C.C. al U.T.M. 
Banyai Laszlo, director general al Direcției naționalităților 
din Ministerul Invățămintului și Culturii, acad. Constantin 
Daicoviciu, rectorul Universității „Victor Babeș", Takacs La
jos rectorul Universității „Bolyai", și prof. Balogh Edgar, 
membru in Colegiul Ministerului Invățămintului și Culturii.

In Încheierea adunării a luat cuvintul tov. Tompa Istvan.

ara
lui JORDAKY LAJOS

In activitatea mea publică — 
se spune in declarația tov. JOR- 

DAKY LAJOS— de mai mult de 
zece ani apar din perioadă în 
perioadă unele greșeli, care-mi 
influențează gîndirea și au e- 

fectul unei otrăvi. In ultimii 
ani am încercat de multe ori 
să analizez adine cauza acestor 
greșeli și am ajuns ta conclu
zia că este naționalismul. Am 
hotărît de multe ori să lupt 
împotriva rămășițelor de națio
nalism, am primit de multe ori 
ajutor și din partea partidului, 
dar cu toate acestea, ele au re
apărut din nou în timpul con
trarevoluției din Ungaria și 
s-au manifestat la începutul a- 
cestui an.

Am ajuns la concluzia că, 
pînă nu descopăr în întregime 
cauzele greșelilor și nu nimi
cesc în întregime rădăcinile lor, 
nu pot scăpa de ele și nu pot să 
merg pe drumul drept al socia
lismului.

Am fost crescut în tinerețe în 
spiritul internaționalismului pro
letar și am fost convins că sînt 
un bun internaționalist — se 
spune In continuare în declara
ție. Dar acum văd că încă 
din anii 1942— 1943, fără voin
ța mea, am alunecat spre națio
nalism. In acest timp am înce
put să pierd din vedere princi
piile internaționalismului prole
tar. în acel timp, unele idei 
progresiste au fost interpretate 
de mulți in mod eronat, interpre
tare care a avut o influență și a- 
supea mea. La aceste cauze ' 
telectuale a mai contribuit 
social-democratismul de care 
greu tn-am putut debarasa.

In anul 1945 am lucrat __ 
rezultate bune pentru realizarea 
scopurilor partidului, dar totuși 
nu mi-am putut însuși în între
gime învățăturile internaționa
lismului proletar.

In continuare, declarația vor- 
despre atitudinea lui Jor- 
in perioada ani Io; 1952—

încercat și, lucrînd la lu- 
științifice, am simțit că

tă la Universitatea „Bolyai" s-« 
ocupat in luarea sa de cuvlnt de 
răspunderea celor meniți să for
meze o nouă generație de intelec
tuali, generație care nu peste 
mult ve trebui să transmită și 
ea, mai departe, făclia cunoaște
rii, a dragostei de popor și patrie.

„Oamenii cărora li s-a încre
dințat această sarcină de onoare 
stnt insă răspunzători in fața so
cietății de felul cum au știut să 
crească și să educe tineretul. Tov. 
Jordâky a uitat de această răs
pundere, mulțumindu-se adesea 
cu o popularitate ieftină, obținută 
de obicei prin concesii neprinci
piale, prin evitarea combateri 
influențelor retrograde In mediul 
studențesc.

Intimpinăm o greutate tn ac
tivitatea noastră comună, de
oarece mai sînt studenți ma
ghiari care nu cunosc limba ro- 
mină. Pentru această situație 
stntem vinovați in primul rînd 
noi studenții maghiari și, oare
cum, și studenții romini. Este 
de dorit să facem reciproc efor
turile necesare pentru 
această greutate".

In continuare, tov. 
criticat unele cadre 
care, deși cu bune intenții nu gă
sesc întotdeauna tonul și argu
mentele cele mai juste în clarifi
carea unor probleme dînd naște.e 
astfel la resentimente și interpre
tări.

Luînd cuvintul, tov. EMIL 
GOGA, student la Universitatea 
„V. Babeș", a vorbit despre mă
rețele realizări ale regimului 
nostru democrat-popular, reali
zări pe, care oamenii muncii le 
obțin în toate domeniile de acti
vitate — in industrie, agricultură, 
pe tărîmul științei, literaturii și 
artei. Legat de aceasta, vorbi
torul a arătat că partidul și gu
vernul au purtat și poartă o 
grijă deosebită tinerilor studioși, 
asigurtndu-le condiții de Viață și 
muncă din ce in ce mai bune.

După ce a vorbit apoi despre 
viața sa din trecut, cînd era u- 
cenic la patron și etnd nici nu 
visa să ajungă vreodată pe băn
cile universității, tov. Emil Gog» 
și-a exprimat satisfacția pentru 
faptul că astăzi, in viața uni
versitară, tinerii romîni, ma
ghiari. germani și de alte națio
nalități au posibilitatea să pri
mească o educație nouă, în spi
ritul internaționalismului prole
tar.

In încheiere, referindu-se la 
declarația tov. Jordâky, vorbito
rul a spus că studenții condamnă 
cu indignare orice incercări de 
infiltrare în rîndurile ior a na
ționalismului și șovinismului, și 
că ei vor lupta cu toată hotă. Irea 
împotriva tuturor celor ce vor 
încerca să lovească in prietenia 
frățească dintre poporul remin 
și naționalitățile conlocuitoare.

Tovarășul BALINT ISTVAN, 
student la Institutul de arte pla
stice „Ion Andreescu", a arătat 
că acest institut este o creație a 
regimului democrat-popular și a 
vorbit despre prietenia care s-a 
cimentat intre studenții romini, 
maghiari, germani și evrei din 
cadrul institutului. Mai mulți 
profesori unguri predau și in* 
limba romînă, iar profesorii ro
mîni. la rîndul lor, explică și tn 
limba maghiară materialul pre
dat.

In perioada evenimentelor din 
Ungaria, insă, eiemm.ele reacțio
nare, folosind lozinci naționaliste 
și șovine, au încercat să 
neze această prietenie și 
rare frățească.

Studențimea institutului 
— a spus vorbitorul — 
conștientă însă că înfăptuirea 
operei de construire a socialis
mului în țara noastră este po
sibilă numai dacă poporul ro
mîn și naționalitățile conlocui
toare vor fi în strînsă unire.

La începutul cuvîntului său, 
tov. PETRICEANU GHEORGHE. 
președintele Consiliului U.A S.- 
Cluj, a accentuat gravitatea gre
șelilor tov. Jordâky, greșeli care 
au făcut ca unii studenti să cadă 
sub influenta ideologiei naționa
liste și șovine.

In continuare, tov. Petriceanu 
spunea: „In orașul Cluj invață 
aproape 9.000 de studenti dintre 
care circa 35% sint maghiari. Si 
acesta este doar un singur fapt 
care ilustrează puternic că in 
țara noastră problema națională 
este just rezolvată.

In orașul Cluj, studenții au 
formații artistice tn care acti
vează. laolaltă, romini, maghiari, 
germani etc. Anul acesta asocis- 
țlile studenților ișl vor Îmbună
tăți activitatea pentru strîngerea 
legăturilor de prietenie Intre stu
denți.

Prietenia între studenții ro
mini și maghiari este o tradiție 
veche și promitem s-o păstrâm. 
s-o dezvoltăm. Cei care ne vor 
pune piedici se vor lovi de fer
mitatea noastră, de dorința noa
stră de a ne clădi o țară fru
moasă în care să trăim împreună 
fericiți".

Profesorul universitar TAKACS 
LAJOS. rectorul universității 
„Bolyai", deputat în Mareș A- 
dunare Națională, a accentuat 
că această ședință l-a impresio
nat cu intensitatea unei verita
bile emoții, deoarece constată 
sinceritatea caracteristică celor 
spuse de tinerii care au luat cu
vintul. Vorbitorul a arătat că 
studențimea noastră a crescut 
în atmosfera creată de construi
rea socialismului, cunoscind rea
litățile noii noastre societăți. 
Așa dar, majoritatea studențimii 
combate lozincile cu care, in 
trecut, reacțiunea a reușit să-i 
inducă in eroare pe unii. Cu toate 
acestea, a luat act de anumite 
fenomene. Este bine să se țină 
seama de ele șl să fie combătute, 
mai ales că tineretului nu-i lip
sește nici însuflețirea, nici since
ritatea necesară unei astfsl de 
lupte. In ce privește relațiile din
tre oamenii muncii de naHonali- 
tăți diferite, în ce privește cu-

nalismului proletar. Vorbitorul a 
subliniat tn acest sens că unele 
cadre didactice stnt in mare 
parte rupte de realitate și că 
din această cauză nu cunosc 
uriașele realizări ale regimului 
nostru. Necunoscîndu-le, ele nu 
pot veni in fața studenților cu 
argumente concrete, convingătoa
re, nu pot crește șl educa pe 
studenți tn spiritul patriotismu
lui socialist, al dragostei față de 
tot ceea ce poporul nostru în
făptuiește pe drumul socialis
mului.

După ce a vorbit apoi despre 
necesitatea organizării unor ac
țiuni comune, de folos obștesc, 
in care studenții să se cunoască 
mai bine, să colaboreze, să lege 
prietenii personale trainice, tov. 
Marian a arătat că organizațiile 
U.T.M., asociațiile studențești și 
cadrele didactice trebuie să se 
străduiască mai mult pentru a 
găsi cele mai potrivite și eficace 
forme de cimentare a prieteniei 
dintre studenții romini și cei a- 
parținind diferitelor naționalități 
conlocuitoare.

Tovarășul TOTH SANDOR, 
vicepreședintele Consiliului Cen
tral al Uniunii asociațiilor stu
dențești din R.P.R., a arătat că 
problema dezbătută face parte 
organică din lupta dusă de par
tid în vederea lichidării rămăși
țelor ideologiei burgheze — 
printre care, reminiscențele na- 
ționaliste-șovine — și pentru 
victoria ideologiei socialiste.

Vorbind despre rolul tineretu
lui în munca de construire a so
cialismului, vorbitorul a declarat 
că tineretul participă la lupta 
în care se rezolvă, pas cu pas, 
marile probleme sociale. In ca
drul luptei pentru socialism, se 
rezolvă în întregime și problema 
națională. Romîni și maghiari, 
se mfndresc de rezultatele politi
cii marxist-leniniste consecvente 
a Partidului Muncitoresc Ro
mîn. Sînt realizări concrete la 
Universitatea, „Bolyai", Institutul 
medico-farmaceutic din Tg. Mu
reș, Institutul de artă dramatică 
„Szentgyftrgyi istvăn", secțiile 
maghiare din Institutul agrono
mic, institutele de muzică și arte 
plastice; în toate școlile supe
rioare din țară se găsesc stu
denți proveniți din rîndurile mi
norităților naționale. Munca de 
construire a socialismului reali
zează unirea dintre tinerii de 
naționalități deosebite.

In continuare, tovarășul Toth 
Sandor a vorbit despre sarcinile 
Uniunii asociațiilor studențești. 
Sub conducerea partidului și di
recta îndrumare a U.T.M., 
ea trebuie să ducă o luptă necru
țătoare Împotriva lozincilor min
cinoase ale oricărui naționalism 
și cosmopolitism. împotriva izo
lării și falsei unități naționale. 
In cadrul educării in spirit fră
țesc a tineretului universitar, 
trebuie să se folosească formele 
de colaborare realizate pină acum 
și să se găsească metode noi și 
atrăgătoare.

Studențimea este strîns unită 
în jurul partidului. Ședința noa
stră a fost o grandioasă manifes
tare a internaționalismului pro
letar, a patriotismului socialist, 
a înfrățirii studenților romîni și 
maghiari — un demn răspuns 
dat instigatorilor naționaliști și 
șovini. Exprim voința studenților 
și tinerilor din corpul didactic 
maghiar, cind declar că nu vom 
permite nimănui să ne dezbine, 
să distrugă prietenia și frăția 
noastră, călite in luptă. Dacă 
trebuie, ne vom jertfi și viața 
pentru apărarea scumpei noastre 
patrii, Republica Populară Ro
mînă.

in cuvîntul său, tov. UȚIU VA- 
SILE, student anul 11 la Institu
tul Agronomic, a povestit la înce
put unele amintiri din copilărie. 
Avînd tată de origină romînă, 
iar mamă de origină maghiară, 

el a cunoscut din plin — din 
ambele părți — jignirile și Insul
tele unor elemente naționaliste- 
șovine. Toate acestea — a ară
tat vbrbitorul — se datoresc re
gimurilor burghezo-moșierești ca
re căutau pe toate căile să în
vrăjbească pe romini și maghiari 
pentru a-i putea stăpini și ex
ploata tn voie.

„Anii au trecut însă șl în via 
ța mea și a familiei mele s-au 
petrecut multe schimbări — a 
spus vorbitorul. In locul vraj
bei, a manifestărilor șovine șl na
ționaliste, am cunoscut și cu
noaștem astăzi o prietenie sin
ceră și o colaborare cu adevărat 
frățească. Pentru toate acestea 
sîntem recunoscători Partidului 
Muncitoresc Romîn, care a pro
movat și promovează în problema 
națională o politică credincioasă 
principiilor leniniste.

Credincioși și atașați politicii 
partidului nostru, noi ne ridicăm 
cu hotărîre și condamnăm pe 
toți acei care caută să semene 
intre noi sămința otrăvitoare a 
naționalismului și șovinismului.

Asemenea oameni să nu uite 
că roata istoriei nu se Întoarce 
niciodată inapoi l“„.

Tovarășul ILEA VAS1LE, stu
dent la I.M.F., și-a început cu
vintul său infățiștnd participam 
ților la adunare cîteva exemple 
ale politicii naționaliste burgne- 
zo-moșierești din satele ardelene, 
care a avut drept scop să zădăr
nicească lupte comună a poporu
lui muncitor romin și maghiar 
pentru un viitor mai bun.

Apoi, tov. Ilea Vasile a subli
niat faptul că trebuie să se or
ganizeze cit mai multe acțiuni 
culturale intre studenții romîni 
și maghiari, chiar dacă nu au 
același 
Trebuie 
denților de a fi cit mai mult îm
preuna — romîni și maghiari.

„Noi ne pregătim să devenim 
medici — spunea la sfîrșitul cu- 
vintului său vorbitorul. Asigu
răm partidul că ne vom face da
toria ori unde ne vom afla, vom 
ușura durerile 
care vor avea nevoie de îngriji
rea noastră".

Tov. SZILAGY IULIA, studen

Jordâky a înțeles greșit tezele 
Congresului al XX-lea al P.C.U.S. 
cu privire la trecerea pe cale paș
nică de la capitalism la socialism 
și a neglijat să precizeze că a- 
ceasta trecere poate avea loc nu
mai în condițiile luptei împotriva 
ideologiei burgheze.

In cursurile sale, Jordâky nu a 
vorbit despre rezultatele oibținute 
în construirea socialismului și re
zolvarea problemei naționale, ci 
a preamărit lipsurile existente 
sau deja lichidate în acest do
meniu.

El a căutat să-și creeze o popu- 
■ laritate ieftină, ceea ce l-a făcut 

să șe poarte neprincipial chiar și 
în cazurile cînd trebuia să com
bată anumite vederi greșite ale 
studenților.

Pozitivismul, liberalismul bur
ghez și pierderea din vedere a 
ideologiei marxist-leniniste se 
mai observă încă și în cursurile 
altor profesori. Acest lucru 
bule curmat grabnic. O cere 
porul nostru muncitor, o cer 
denții ieșiți din sinul lui.

Poporul nostru muncitor, 
dențimea noastră, pretinde < 
goric profesorilor ca, de la cate
drele universităților, să vorbească 
de pe polițiile clasei muncitoare, 
a-le partidului și guvernului nos
tru.

La începutul cuvîntului său tov. 
JIANU EMIL, student anul VI la 
I.M.F. a amintit unele încercări 
ale elementelor dușmănoase de a 
minimaliza realizările regimului 
nostru în problema națională.

Vorbitorul a arătat apoi că a- 
titudinea tov. Jordâky trebuie con
damnată tocmai pentru că prin 
greșelile sale grave a ajutat duș
manilor. Ca fost profesor întt-o 
mare universitate, tov. Jordâky a 
reușit să strecoare în rîndul unor 
studenți, elemente mai influența- 
biie și șovăielnice, îndoiala, sus- 
trăgîndu-i de la preocupările lor 
de seamă și încercînd să submi
neze colaborarea frățească între 
studențimea noastră.

In ciuda tuturor încercărilor u- 
nor elemente dușmănoase care 
mai speră reinstaurarea vechii so
cietăți, frăția dintre studenții ro
mîni, maghiari și de alte națio
nalități se sudează pe zi ce tre
ce mai puternic. Tov. Jianu a tn- 
tărit apoi cele afirmate mai sus 
prin exemple luate din institutul 

! său. El a arătat că U.T.M. și or
ganizațiile studențești sub îndru
marea organizației de partid, au 
făcut totul ca studenții să se sim
tă bine în institut.

Studenții romîni, maghiari, 
germani și evrei învață împreună, 
trăiesc în bună înțelegere, tovără
șie și prietenie, au aceleași idea
luri și aspirații, locuiesc în ace
leași cămine, iau masa la aceeași 
cantină, firesc, fără ca cineva 
să-și pună întrebarea „de ce“. A- 

cest lucru se știe; pentru că sînt 
studenții aceluiaș institut, au ace
leași datorii și drepturi. Tov. Jia
nu a mai vorbit și despre faptul 
că studenților germani care și-au 
manifestat dorința să studiere 
împreună probleme ale literaturii 
germane, li s-au mijlocit această 

posibilitate, creîndu-se pe Ungă 
Casa de cultură a studenților un 
asemenea cerc literar.

In continuarea discuției sale, 
vorbitorul a relatat și faptul că 
între I.M.F.-Cluj și I.M.F.-Tg. 
Mureș s-au creat o serie de le
gături. De pildă, s-a făcut anul 
trecut un' schimb de experiență 
între studenți, iar cercurile știin
țifice studențești au colaborat și 
vor colabora pe mai departe.

Tov. Jianu și-a exprimat păre
rea că mai sînt multe lucruri de 
făcut pentru a împiedeca să pă
trundă în conștiința studențimii 
noastre naționalismul și șovinis
mul. In primul rînd, trebuie întă- 

cauza rămăși- rită propaganda marxist-leninistă. 
i i- Qrganizațiiie U.T.M. trebuie să-și

aducă contribuția ca fiecare stu
dent să-și însușească profund a- 
ceastă învățătură, să lupte pentru 
întărirea educației politico-ideolo- 
gice a studenților.

Ca încheiere aș vrea să mai 
ridic încă o problemă — spunea 
tov. Jianu. Sîntem aci în sală stu
denți romini ți maghiari iar unii 
dintre noi nu putem schimba nici 
citeva cuvinte pentru că nu știm 
limba maghiară iar alții nu cu
nosc limba romînă. Cred că a- 
ceasta este un lucru rău. Asocia
țiile studențești ar trebui să ini
țieze un cerc al prietenilor limbii 
romîne și limbii maghiare care să 
ne ajute să cunoaștem cele două 
limbi. Am putea face atunci mai 
ușor cunoștință cu operele cultu
rale și științifice de valoare cre
ate, de cele două popoare. Am 
avea atunci mai multe lucruri co
mune de discutat, ne-am înțelege 
mai bine.

A luat cuvîntul apoi tov. SZA
BO IMRE, student anul III la 
facultatea de științe juridice a 
universității „Bolyai". El a spus 
că, după ce a terminat facultatea 
muncitorească, a venit la univer
sitate. In trecut el a simțit pe 
propria lui piele exploatarea și e- 
fectele naționalismului. Cînd a 
cerut , să fie angajat ca ucenic, el 
a fost refuzat din cauză că mai
strul trebuia să dea întîietate 
ucenicilor de naționalitate romî
nă. După dictatul de la Viena, în 
schimb, această întîietate au a- 
vut-o tinerii maghiari..

In continuare, tov. Szabo a ară
tat că în prezent situația națio
nalităților conlocuitoare este cu 
totul alta. Mărturie sînt marile 
realizări ale regimului nostru în 
problemă națională.

Atitudinea justă a tinerilor in
telectuali maghiari de la noi s-a 
dovedit și în timpul contrarevolu
ției din Ungaria, cînd ei s-au si
tuat pe pozițiile clasei munci
toare. In perioada evenimentelor 
din Ungaria, cu toate eforturile 
reacțiunii, studențimea de la Uni
versitatea „Bolyai" nu a devenit 
o masă de manevră în mina duș
manului. Educarea studenților în 
spiritul politicii și ideologiei par
tidului, activitatea depusă de or
ganizațiile U.TJW. și asociațiile 
studențești au dat rezultatele aș
teptate.

Și compoziția socială a tinere-
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po- 

stu-

stu- 
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posibile, la întărirea prieteniei 
dintre tineretul romin și maghiar. 
Ca nicicind în trecut, manifesta
rea unor asemenea relații de prie
tenie se bucură de sprijinul ațtlv 
al statului nostru democrat-popu
lar care, consecvent liniei Parti
dului Muncitoresc Romîn în poli
tica națională, a creat condiții și 
drepturi egale pentru toate națio
nalitățile conlocuitoare.

Referindu-se la unele manifes
tări naționalist-șovine care nu au 
fost lichidate încă in întregime, 
tov. Maloș a dat exemplul atitu
dinii negative a unor studenți ro
mini față de un student maghiar 
de la Universitatea „Bolyai" care 
a pregătit pentru sesiunea știin
țifică un referat despre Ștefan cel 
Mare.

Această inițiativă a studentului 
maghiar este foarte îmbucură
toare, ea exprimînd dorința de a 
cunoaște istoria patriei. Studenții 
romîni — a arătat iov. Maloș — 
au datoria de a adinei la rîndul 
lor cunoașterea reciprocă,

Tov. Maloș a arătat în conti
nuare că studenții au datoria să 
urmeze exemplul părinților lor 
care, lucrind in fabrici, uzine, pe 
ogoare — străduindu-se să asi
gure o viață mai bună fiilor lor 
— contribuie umăr la umăr și tot
odată, suflet la suflet la construi
rea socialismului.

De asemenea, e bine șă avem 
mereu în față exemplul viu al 
U.R.S.S. ale cărei mari succese pe 
toate tărîmurile de activitate, ca 
și victoria împotriva fascismului 
în timpul Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei se datoresc iu 
mare măsură rezolvării cu suc
ces a problemei naționale.

Trecînd la exemplificarea măsu
rilor concrete care pot duce la în
tărirea prieteniei dintre tineretul 
romin și maghiar, tov. Maloș a 
insistat în mod special asupra cu
noașterii reciproce în muncă, prin 
muncă, începind de ia preocupă
rile profesionale de fiecare zi și 
pînă la acțiunile comune de mun
că obștească, acțiuni cu atît de 
bogate tradiții in Cluj.

In încheiere, tov. Maloș a rea
mintit colegilor săi că în curînd 
se vor număra și ei printre gră
dinarii meniți să contribuie la 
înflorirea patriei noastre. De a- 
ceea e bine ca fiecare student să 
se învețe de pe acum cu plivitul 
buruienilor naționalism-șovinismu- 
lui, dacă îșî iubește cu adevărat 
grădina, pațria-

Tovarășui IULIU PLEȘA, 
muncitor la Atelierele C.F.R. „16 
Februarie", și-a exprimat bucuria 
de a participa la dezbaterea unei 
probleme atît de importante ca 
întărirea continuă a prieteniei și 
a frăției dintre poporul muncitor 
romîn și oamenii muncii aparți- 
nînd naționalităților conlocuitoare. 

El a arătat că adunarea repre
zintă o contribuție importantă la 
înfrățirea tinerilor romini, ma
ghiari, germani și evrei din țara 
noastră, care muncesc cot la cot 
pentru construirea socialismului.

Insisting asupra necesității 
combaterii necruțătoare a orică
ror manifestări de naționalism și 
șovinism, vorbitorul a propus ca 
studenții romîni, maghiari, ger
mani etc. din Cluj să se apropie 
și mai mult de tinerii muncitori 
din fabrici și uzine, să colaboreze 
mai strîns cu ei în acțiunile cul
turale și obștești, pentru adincirea 
cunoașterii reciproce și cimenta
rea prieteniei lor frățești.

Trtv. Pleșa a amintit că fără 
clasa muncitoare, fără eforturile 
ei eroice, studenții de astăzi nu 
ar fi ajuns niciodată în băncile 
facultăților, nu ar fi avut condi
țiile pe care le au pentru a-și pu
tea însuși știința și cultura.

In încheiere, vorbitorul s-a a- 
dresat profesorilor, considerînd că 
datoria lor sftntă este să educe 
tineretul în spiritul dragostei față 
de patrie și al internaționalismu
lui proletar consecvent.

In aceeași problemă a luat cu
vîntul și tînărui OSZ RUDOLF, 
muncitor la uzinele „Herbăk lâ- 
nos", care a subliniat necesitatea 
unei mai strinse colaborări între 
studenți și tinerelul muncitoresc.

Tovarășa BUNTA MAGDA, de 
la Universitatea „Bolyai" a arătat 
că un timp a fost studenta lui 
Jordâky și de mai multe ori a 
observat că din cursurile acestuia 
lipseau explicațiile partinice refe
ritoare la tradițiile naționale ma
ghiare. De xemplu, Jordâky a a- 
tras atenția studenților asupra 
necesității păstrării tradițiilor na
ționale și purității limbii ma
ghiare. <

Păstrarea tradițiilor unui popor 
este un lucru necesar. Jordâky 
însă a vorbit despre aceasta în 
așa fel, încit a dat de înțeles că 
trebuie să păstrăm tradițiile noa
stre numai pentru că am fi „mi
noritate națională".

De o asemenea păstrare a tra
dițiilor a fost nevoie în Romînia 
burghezo-moșierească, cînd cla
sele dominante au Încercat să dez
naționalizeze minoritățile națio
nale.

Astăzi însă, cînd cultura națio
nalităților conlocuitoare înflorește 
liber, cînd valorificăm și popu
larizăm tot măi multe tradiții pro
gresiste, asemenea teorii, ca aceea 

p a lui Jordâky sînt dăunătoare.
Tovarășa Bunta a scos în evi

dență faptul că majoritatea stu
denților de la Universitatea „Bo
lyai", in timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc nu ar fi avut po
sibilitatea să urmeze studii supe
rioare in limba maternă. Noi nu 

- am cultivat suficient în conștiința 
tineretului maghiar faptul că re
gimul nostru democrat-popular 
i-a deschis cele mai largi posibi
lități pentru însușirea valorilor 
progresiste aie culturii naționale 
și universale în limba maternă.

Editarea într-un tiraj mare a

a spus tov. Bunta — nu ne pu
tem considera minoritate națio
nală in sensul preconizat de Jor- 
dăky.

Studenții universității noastre 
cunosc aceasta și iubesc patria 
noastră, Republica Populară Ro
mînă. In rîndurile studenților 
universității noastre, a spus în 
continuare tovarășa Bunta, mai 
sînt cîțiva cu concepții șovine și 
naționaliste. Aceștia încă nu și-au 
însușit marxism-lenlnismul și nu 
se situează pe pozițiile internațio
nalismului proletar.

Pătrunși de orgoliul național, 
aceștia nu văd comorile culturii 
celorlalte popoare și astfel nici 
ale culturii poporului romîn, unii 
din ei nu cunosc realizările cul
turii romine, nu citesc literatură și 
nu vizionează teatrul romîn.

Ei nu au lichidat încă rădăci
nile dăunătoare ale autoizolării 
naționale. Majoritatea studenților 
noștri insă nu poate fi identifi
cată cu aceștia — a spus tov. 
Bunta.

Studenții noștri luptă cu con
secvență împotriva naționalismu
lui și șovinismului. Organizațiile 
noastre U.T.M. trebuie să găsea
scă noi metode pentru o și mai 
mare apropiere și colaborare a ti
nerilor maghiari șl romini.

Ținerii romîni și maghiari tre
buie ajutați să cunoască reciproc 
Istoria și cultura celor două po
poare și să adincească prietenia 
lor.

In încheiere, vorbitoarea șl-a 
exprimat convingerea că majori
tatea studenților doresc acest lu
cru.

In cuvîntul său, FRIED CA
ROL, student anul IV de la In
stitutul politehnic, arăta că stu
denții din acest institut trăiesc 
într-o deplină înțelegere, colabo
rare și frăție. Intre ei nu au e- 
xistat dezbinări, manifestări na
ționaliste și șovine, datorită pe 
de o parte compoziției institutu
lui care, în majoritate, cuprinde 
fii de muncitori și țărani munci
tori, iar pe de altă parte, edu
cației sănătoase pe care o dau 
profesorii studenților. Exemple 
de prietenie între studenți romîni 
șl studenți de alte naționalități 
sînt numeroase în Institutul po
litehnic. Foarte mulți studenți 
încearcă să învețe și să vorbească 
limba prietenilor lor.

După aceea, tov. Fried Carol 
a arătat o serie de forme con
crete prin care se realizează 
strîngerea legăturilor între stu
denții diferitelor naționalități.

In continuare, tov. Fried s-a 
ridicat împotriva unor cazuri de 
autoizolare ca și de naționalism 
care se mai manifestă in rîndul 
unor studenți evrei. Vorbitorul 
sublinia asupra datoriei studen
ților evrei și de alte naționali
tăți de a se ridica cu holărîre 
împotriva influenței naționalis
mului și șovinismului în propriile 
rinduri, pentru a netezi astfel 
calea întăririi prieteniei dintre 
tineretul tuturor naționalităților 
conlocuitoare din patria noastră.

Tovarășul GHEORGHE RO
MAN, student anul IV la Insti
tutul Agronomic a insistat în 
cuvîntul său asupra unor răbuf
niri dăunătoare ale rămășițelor 
naționaliste și șovine in rîndu- 
rile colegilor săi.

El a dat ca exemplu banchetul 
de sfîrșit de an al absolvenților 
institutului, seria 1956, care s-a 
transformat, sub influența acestor 
rămășițe, în două reuniuni sepa
rate : una a studenților romîni 
și alta a studenților maghiari, 
deși în perioada școlarizării ei 
au muncit împreună pentru a de
veni agronomi, iar acum pe o- 
goare muncesc tot laolaltă.

Acest act regretabil — a ară
tat tov. Roman — a fost cu pu
tință și din cauza unor tovarăși 
cu munci de răspundere din ca
drul institutului, care nu mani
festă suficientă grijă pentru a- 
dîncirea prieteniei și colaborării 
dintre studenții și cadrele didac
tice romine și maghiare.

In continuare, vorbitorul s-a 
ocupat de necesitatea organizării 
în comun a practicii agronomice 
de vară, care le-ar da studenților 
romîni și maghiari ai aceluiași 
institut posibilitatea să se cu
noască în procesul muncii, să se 
ajute reciproc în însușirea cu
noștințelor de specialitate.

Condamnînd atitudinea dăună
toare a tovarășului Jordâky 
Lajos, care pe vremea cînd era 
profesor nu le-a vorbit studenților 
despre marile realizări ale re
gimului nostru democrat popular, 
tovarășul Roman a arătat că 
astăzi, mai mult ca oricind, ca
drele didactice au datoria să se 
gîndească la rolul și răspunde
rea lor.

La începutul cuvîntării sale, 
tov. PAVEL MARIAN, secretar al 
Comitetului Orășenesc Cluj al 
U.T.M., asistent la Institutul 
Agronomic, a vorbit despre tra
dițiile de muncă, luptă și viață 
unită a studențimii clujene. Ca 
exemplu el a amintit perioada a- 
nilor 1946-48 cînd studenții ro- 
mînl, maghiari și de alte națio
nalități, răspunzind chemărilor 
înflăcărate ale partidului, au 
participat cu entuziasm la munca 
de pe 
munca 
ferate, 
metan 
arătat 
mun, acțiunile unite, frățești, au 
întărit considerabil prietenia și 
unitatea studențimii clujene, tm- 
bogățindu-i in același timp tra
dițiile de prietenie și conviețuire 
frățească.

In continuare, după ce a 
damnat concepțiile profund 
șite și dăunătoare ale toV. 
dăky, vorbitorul a aratat că, din 
păcate, în institutele noastre dc 
învățămint superior mai pot fi 
întîlnite unele cadre didactice 
care nu iau o atitudine hotărită 
împotriva manifestărilor de na
ționalism și nu fac tot ceea ce ar 
putea să facă pentru educarea 
studenților în spiritul patriotis
mului socialist și al internațio-

tului studios s-a schimbat în mod 
esențial. Tot mai mare este nu
mărul tinerilor proveniți din rîn- 
durile muncitorilor și țăranilor 
muncitori care urmează studii su
perioare. lată baza de clasă a 
faptului că ei au sezisat în mod 
just esența contrarevoluției din 
Ungaria și au întrevăzut că băn
cile universității, în eventualita
tea unei reușite a acestei contra
revoluții, ar fi fost ocupate din 
nou de fiii moșierilor și capitaliș
tilor.

In încheiere vorbitorul a arătat 
că tineretul studios romfn și ma
ghiar este devotat partidului și 
patriei sale R. P. R.

Tov. BALOGH EDGAR, profe
sor universitar, membru in Cole
giul Ministerului Invățămintului 
și Culturii, a amintit auditoriului 
că tncă în ședința organizată cu 
intelectualii a insistat detailat a- 
supra devierii lui Jordâky Lajos, 
identifieîndu-i cauzele cu pierde
rea din vedere a rolului de con
ducere al partidului și cu inter
pretarea burgheză a dictaturii 

proletare.
In această ședință — a spus 

tovarășul Balogh Edgar — aș 
vrea să arăt nu numai greșelile 
ideologice ale lui Jordâky, ci și 
o problemă morală, folositoare ti
nerilor. Este vorba de problema 
răspunderii morale. Ce înseamnă, 
de fapt, răspunderea morală ? În
seamnă că într-o anumită situație, 
ajutat de priceperea mea, de ști
ința socialistă sau comunistă, ori 
fie numai de simpla mea omenie 
și sinceritate umană, voi / 
cu deplină răspundere în folosul 
obștei, Există situații dificile, 
evenimente neașteptate, greșeli, 
pentru a căror rezolvare — în 
multe cazuri — nu mai ai răgaz 
să răsfoiești cărțile marxiste, dis- 
cutînd zile în șir fondul marxist 
al problemei ; în asemenea situa
ții trebuie să hotărăști fără zăba
vă, cu deplină răspundere morală. 
Greșeala lui Jordâky Lajos constă 
nu numai in faptul de a fi de
viat pe linia naționalismului, din 
pricina greșelilor și lacunelor sale 
ideologice. Acestora li se mai a- 
daugă o vină de care amintesc în 
temeiul propriei sale mărturii: 
vina de a nu-și fi întrebuințat în 
cazul dat spre binele obștei nici 
măcar patrimoniul de cunoștințe 
proprii.

Tovarășul Balogh Edgar a ară- I 
tat că deși știa prea bine că 
partidul și guvernul nostru re
zolvă consecvent problemele în 
spiritul politicii naționale marxist- 
leniniste și deși nu ignora reali
zările noastre in asigurarea ega
lității în drepturi pentru toate na
ționalitățile — Jordâky Lajos, a- 
llat într-un post de răspundere, 
a acționat totuși în mod irespon
sabil. In loc de a fi consolidat : 
atmosfera înțelegerii reciproce și 
a prieteniei, popularizînd. de pe 
poziția identificării cu ele, reali
zările noastre, ei a adoptat punc
tul de vedere al izolării, jucîndu- 
se de-a revendicările... In timpul ; 
contrarevoluției din Ungaria, el 
nu le-a explicat studenților că , 
este vorba de o manifestare fă
țișă a teroarei albe și nu a luat 
atitudine alături de guvernul 
muncitoresc-țărănesc condus de : 
Kadar Janos, ci a rămas pasiv, : 
necolaborînd cu profesorii care 
au dus muncă de lămurire printre 
studenți. Aceasta pentru că îi lip- • 
sea curajul moral. Tovarășul Ba- i 
logh Edgar a arătat că pentru i 
reînceperea vieții sale sociale 
Jordâky Lajos nu are nici o altă < 
bază morală decît autocritica pe i 
care a rostit-o. El nu trebuie să ; 
se mulțumească însă cu a-și ve- I 
de.a numai greșelile naționaliste i 
și lipsurile ideologice, ‘el trebuie I 
să ajungă pînă la critica propriei 
sale atitudini morale. i

Cer tineretului să tragă învăță- ; 
minte din această discuție — a l 
spus tov. Balogh — în fața ori- i 
cărei situații dificile în care vom 1 
fi puși, îi cer să aibă întotdeauna 
conștiința răspunderii morale, a- , 
legînd întotdeauna soluții parti- , 
nice și curajoase. ,

Oriunde s-nr manifesta revizia- , 
nismul maghiar — a accentuat , 
tov. Balogh — trebuie să-l în- 
frîngem cu puteri unite atît în in- , 
teresul poporului maghiar, cit și. 
al poporului romîn. Tot la fel ' 
trebuie să mergem pe același ‘ 
drum și în cazul cînd oricare alt ! 
naționalism — romînesc, german 
— se manifestă, primejduind rea
lizările partidului nostru în pro- ! 
blema națională, cuceririle noa-. 
stre comune de pînă acum. '

Aflați pe pozițiile internaționa
lismului proletar, în spiritul ce- ■ 
lei mai frumoase colaborări fră
țești, vom reuși să rezolvăm toate ! 
problemele noastre.

Tov. ---------- --------- *------- '
student 
științe 
„Victor 
cuvintul 
mentele 
din declarația prezentată în fața 
adunării a reieșit clar atitudinea 
naționalistă, șovină a tov. Jor- 
dăky, precum și consecințele gra
ve la care poate duce o asemenea 
atitudine.

Datoria studențimii, însă, a a- 
rătat tov. Maloș Constantin, nu 
se reduce numai la combaterea pe 
plan teoretic, în ședințe a unei 
asemenea atitudini ci, în primul 
rînd, la aplicarea practică, în ac
tivitatea de fiecare zi a învăță
mintelor prilejuite de dezbaterea 
acestei probleme.

Astfel, s-a dovedit odată în 
plus, că o pregătire profesională 
oricît de temeinică, nedublată de 
a bună pregătire politică și ideo
logică, lipsește pe viitorul specia
list de capacitatea de interpretare 
a fenomenelor, de înțelegerea 
sensului lor adine, în dezvoltare, 
și implicit de posibilitatea de a _____ __  _____w
deveni un bun constructor al so- cărților, dezvoltarea vertiginoasă 

a literaturii naționale, presa în 
neuitînd nici un limba maghiară, opera și teatrul, 
din armele cele ' școlile și institutele de învățămînt 
ale dușmanilor superior și multe altele sînt o do- 

perioada actuală vadă a grijii și dragostei partidu-

a Înlătura

Szilagy a
didactice

acționaIn continuarea declarației sale, 
Jordâky vorbește despre rolul 
nefast al lui Nagy Imre și des
pre încercările imperialiștilor de 
a transforma Ungaria într-un 
focar fascist, de război.

Azi văd olar că ajutorul 
U.R.S.S. slujește interesele in
ternaționalismului proletar, că 
el a împiedicat planurile răz
boinice ale contrarevoluționarilor 
și a salvat omenirea de la iz
bucnirea unui nou război mon
dial, pe care au vrut să-1 pro
voace imperialiștii.

Cauza internaționalismului pro
letar e indisolubil legată de acti
vitatea U.R.S.S. Internaționalismul 
proletar s-a manifestat și prin 
ajutorul acordat de țările de de
mocrație populară R. P. Ungare.

Sînt hotărît ca acum, după ce 
am descoperit în mine rădăcina 
naționalismului, să-1 extirpez de
finitiv. Cu ajutorul partidului 
vreau să încerc aceasta pentru 

ultima oară.
Acuma cînd 

nalismul meu 
nent atacat de 
vin, îmi dau 
putut întimpia 
sidere că eu aș putea fi un aliat 
și un stegar al reacțiunii. Atitu
dinea mea șovăitoare și negativă 
în multe chestiuni era cunoscută, 
deci prin aceasta eu însumi am 
contribuit ga tartii reacționari să 
se folosească- de numele meu pen
tru scopurile lor murdare.

Cum văd problema naționalis
mului și revizionismului astăzi ? 
Sînt împotriva revizionismului, 
fiindcă văd clar că chestiunea na
țională numai prin realizarea so
cialismului se poate rezolva, indi
ferent de țară. Evoluția în epoca 
socialismului și a energiei nu
cleare nu se poate desfășura, 
decît prin alianța toi mai strînsă 
a statelor socialiste. Fiecare ele
ment care ajută pe revizioniști și 
șoviniști, fără să vrea ajută sco
purile de război ale imperialiști
lor.

In declarație se arată în con
tinuare că tov. Jordâky are de 
ales între drumul adevărat al in
ternaționalismului proletar sau 
mocirla naționalismului.

Văzînd că din t___ .X...XYI
țelor mele de naționalism unele 
cercuri reacționare au încercat să 
vadă în mine un aliat al lor, sînt 
hotărît, cu ajutorul partidului să 
lichidez toate acestea.

Ajutorul primit din partea par
tidului mi-a fost întotdeauna fo
lositor și prețios. Acum, mai mult 

ca oricind, am nevoie de acest 
ajutor pentru a putea lichida de
finitiv greșelile mele și pentru a 
putea lupta împotriva naționalis
mului, pentru a păși pe drumul 
internaționalismului proletar in
dicat de partid.

★
După ce și-a citit declarația, 

tovarășul JORDAKY LAJOS a 
făcut cîteva complectări. El a spus 

că, analizîndu-și greșelile comi
se, la îndemnul propriei conștiin
țe, a venit în fața studenților și 
tinerilor intelectuali pentru ca a- 
ceștia să poată învăța din activi
tatea lui nejustă.

In activitatea sa obștească, des
fășurată de-a lungul cîtarva de
cenii. au apărut și s-au repetat a- 
semenea greșeli care, pînă în cele 
din urmă, au devenit dăunătoare. 
Vorbitorul a arătat care sînt 
după părerea sa greșelile princi
pale pe care ie-a avut în activi
tatea sa didactică la universi- 

„ . .......  tatea Bolyai. Jordâky a relevat
maghiari din că a avut manifestări naționa- 

' liste și a confundat lupta împo
triva dogmatismului cu libera
lismul.

In continuare, Jordâky Lajos a 
luat poziție față de teoria reacțio
nară a comunismului național pe 
care a identificat-o cu teoria fas
cistă a național socialismului.

In încheiere, vorbitorul a spus 
că trecutul popoarelor noastre a 
fost comun, deci și prezentul și 
viitorul trebuie să fie comune. 
Numai în felul acesta se poate 
construi socialismul.

in
și 

cu

ou

bește 
dâky 
1955.

Am 
crări ___ ____ , _ __ ... _
lupt cu succes împotriva națio
nalismului din mine. Dar nici 
în 1955—1956, în activitatea 
mea publică, n-am desprins ră
dăcinile, n-am luat o atitudine 
hotărită în problema națională, 
iar în timpul contrarevoluției 
din Ungaria am uitat de vigilen- 
ța revoluționară față de contra
revoluționari.

In urma acestor atitudini re- 
acțiunea maghiară a văzut tot 
mai mult în mine un om în care 
poate să aibă încredere, un om 
pe care-J poate folosi în unele 
împrejurări pentru scopurile ei 
murdare, contrarevoluționare.

Îmi dau seama că aceasta s-a 
manifestat în timpul și după 
contrarevoluția din Ungaria. 
Fiind înfluiențat de unele idei 
ale literaturii nesănătoase, pre
cum și de prietenia care m-a 
legat de unii scriitori maghiari, 

b la 23 octombrie 1956 am sim
patizat cu toate acțiunile con
duse de Nagy Imre, de Uniunea 
Scriitorilor din Ungaria și de 
cercul „Petofi". N-am văzut de
cît în ianuarie 1957, în urma 
comunicatului și materialului 
celor 6 partide comuniste că în 
Ungarja, chiar în prima zi, a 
apărut contrarevoluția și ideea 
internaționalismului proletar a 
fost trădată.

Am rămas pasiv față de cau
zele și scopurile contrarevoluției 
din Ungaria, n-am semnat ape
lul scriitorilor t ’
Cluj către colegii lor, scriitori 
din Ungaria.

In timpul contrarevoluției din 
Ungaria nu mi-am pus întreba
rea : împotriva cui esie îndrep
tată mișcarea ? Doar din învă
țătura marxist-leninistă ar fi 
trebuit să știu că în timpul im
perialismului. muncitorimea con
duce revoluțiile împotriva capi
talismului, iar acțiunile împo
triva statului socialist nu pot 
fi calificate altfel decît contra
revoluție.

dificile,
neașteptate, greșeli,

văd că internațio- 
era slab și perma- 
un nationalism șo- 
seama cum s-a 
ca unii să con-

MALOȘ CONSTANTIN, 
anul V Ia facultatea de 
naturale a Universității 

Babeș", a subliniat în 
său că attt din docu- 

publicate în presă cit și

șantierele naționale, la 
de construire a noi căi 
de introducere a gazului 
în Cluj etc. Vorbitorul a 
că munca și viata in co-

submi- 
colabo-

nostru 
a fost

Din cuvîntul 
participanfilor la adunare 
Tovarășa FELEKI ROZALIA de

Ia universitatea „Bolyai** a luat cu
vîntul în calitate de fostă studen
tă a lui Jordâky. Ea a arătat că 
în cursurile lui Jordâky au exis: 
tat greșeli, semne ale rătăcirii lui 
ideologice. Ea a observat în a* 
ceste cursuri elemente ale obiec-

tivismului burghez. Adesea, vor
bind despre diferite concepții de 
interpretare a istoriei, Jordâky nu 
a luat poziție față de infiltrările 
ideologiei străine. încă pe atunci 
el dădea dovadă de liberalism 
burghez. despre care a vorbit în 
compleciarea declarației sale.

cialismului.
De asemenea, 

moment că una 
mai periculoase 
socialismului în r--------- --------- --------„ . ,------„----- .
este tocmai propagarea naționalis- lui și guvernului față de locuitorii 
mului și a șovinismului, studenți- maghiari ai țării noastre, 
mea clujeană are datoria să con-' Dacă privim drepturile, posibi- 
tribuie zi de zi, prin toate formele litățile și perspectivele noastre—

con- 
gre- 
Jor-

profil de învățămint. 
încurajată dorința stu-

tuturor acelora



cînîle îor. Jordâky nu a reușit 
să înțeleagă în întregime că fra
zeologia despre democrație și 
socialism, lipsită de conținut 
democrat și socialist, induce în 
eroare pe oamenii muncii, pen
tru care democrația și socialis
mul constituie scopul vieții și 
conținutul luptei lor.

In continuare, tovarășul Ba- 
nyai a arătat că cea mai de sea
mă învățătură a acestei adunări 
a tineretului universitar clujean 
este întărirea continuă a unității 
frățești și a patriotismului so
cialist, fără deosebire de națio
nalitate. Unitatea patriotică de 
azi a oamenilor muncii de națio
nalități deosebite, —, unitate . de 
atîtea ori zdruncinată, în cursul 
veacurilor, de către clasele do
minante — reflectă transforma
rea adîncă a societății din țara 
noastră. Patriotismul nostru so
cialist înseamnă dragoste pentru 
pămîntul strămoșesc comun, a- 
părat și lucrat de înaintașii 
noștri — romîni, maghiari, sași 
— luat acum în stăpînire de po
porul nostru muncitor, înseamnă 
dragoste pentru țara pe care 
împreună o ducem pe drumul i- 
menselor perspective ale cons
truirii socialismului.

După aceasta, tovarășul 
nyai a subliniat că există 
singur drum pentru poporul 
mîn și pentru minoritățile 
ționale conlocuitoare, și anume 
acela al construirii socialismu
lui, a întăririi patriei noastre 
comune R.P.R. Cel ce se împo
trivește acestei unități patriotice, 
zadarnic mai afirmă că este un 
bun maghiar, ori un bun romîn, 
căci în realitate nu e altceva de- 
cît o unealtă în mîinile dușma
nilor regimului popular.

Profesorul Banyai a vorbit a- 
poi despre situația minorităților 
naționale în trecut, despre poli
tica naționalist-șovină a clase
lor dominante, burghezia și mo- 
șierimea. El a accentuat apoi că 
sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn, statul nostru de
mocrat-popular consolidează pe

floașterea reciprocă, tocmai sin
ceritatea este una din cerințele 
de căpetenie. Iată pentru ce — 
a spus tov. Takacs — salut to
nul câre domnește în această șe
dință, iată pentru ce salut since
ritatea care, fără îndoială, își 
va aduce roadele în viața tine
retului nostru. Din partea condu
cerii Universității „Bolyai” am 
luat act de critica adusă aici.

Apoi, profesorul Takacs a 
constatat că nu s-a făcut încă to
tul pentru adîncirea legăturilor 
de prietenie dintre Universitățile 
„Babeș” și „Bolyai” și celelalte 
școli superioare, cu toate că 
există realizări frumoase în a- 
cest domeniu. A promis că atît 
conducerea universității, cît și 
corpul profesoral vor face totul 
pentru a da un caracter și mai 
organizat colaborării și a întări 
prietenia, stăvilindu-se și prin 
aceasta orice instigare naționa
listă, orice încercare de dezbi
nare.

La începutul cuvîntului său, 
acad. CONSTANTIN DA1CO- 
V1C1U, rectorul Universității 
„Victor Babeș” a amintit despre 
adunarea intelectualilor din Cluj, 
ținută cu cîteva zile mai înainte, 
în care s-au dezbătut aceleași 
probleme.

Vorbitorul a arătat în conti
nuare că pe tov. Jordâky Lajos, 
pentru greșelile grave pe care 
Ie-a făcut, pentru lipsa de răs
pundere avută ca dascăl, îl con
damnă înșiși elevii lui, studenții. 
Acad. Constantin Daicoviciu a 
insistat asupra răspunderii mari 
care îi incumbă celui ce stă la 
catedră, în nobila muncă de edu
care patriotică și internaționalistă 
a tineretului. Grija pentru ca 
tineretul să nu apuce pe, căi 
greșite trebuie să fie preocupa
rea de căpetenie « fiecărui 
dascăl.

Vorbitorul i-a contestat lui 
Jordăky Lajos dreptul de a se 
pretinde marxist și istoric. Dacă 
Jordâky Lajos ar fi înțeles marx
ismul și istoria,, el nu ar fi co
mis asemenea greșeli. . .

Mai mult decît studenții, pe ■ zi ce trece unitatea oamenilor 
Jordâky Lajos îl condamnă is
toria, deoarece nu a înțeles ni
mic din ea. Vederile lui naționa
liste, șovine și revizioniste sînt 
în contradicție de neîmpăcat cu 
dezvoltarea obiectivă, ireversibi
lă a evenimentelor istorice și 
tocmai de aceea trebuie combă
tute cu fermitate.

In încheiere, acad. Constantin 
Daicoviciu a relevat învățămin
tele importante desprinse din a- 
dunare în ceea ce privește munca 
cu tineretul studios și mai ales 
cu corpul didactic universitar.

Luînd cuvîntul, profesorul uni
versitar BANYAI LASZLO, direc
tor general al Dir&țier naționa
lităților din Ministerul învăță- 
ltaritului și Culturii, a arătat că, 
în autocritica sa, Jordâky Lajos 
s-a străduit să-și analizeze cau
zele greșelilor. ' Vorbitorul este 
însă de părere că această auto
critică nu a reușit să adlnceaș- 
că toate greșelile pînă la rădă-

Ba- 
un 
ro- 
na-

muncii de naționalități diferite, 
răspîndește ideologia spiritului 
frățesc și a internaționalismului 
proletar, asigurînd egalitatea 
deplină în drepturi între poporul 
romîn și naționalități și dezvol- 
tind cultura lor socialistă în 
conținut și națională ca formă. 
Pe drept cuvînt, marile realizări 
concrete înfăptuite de republica 
noastră populară în problema 
națională și-au cîștigat un loc 
de seamă în șirul realizărilor de 
acest fel ale lagărului socialist. 
Rezultatele obținute de noi sînt 
de necontestat.

Cred, tovarăși, că nici-o clipă 
nu putSm sta la îndoială, în pri
vința pozițiilor pe care trebuie 
să ne aflăm. Sînt convins că, 
fără deosebire de naționalitate, 
tineretul universitar al Clujului 
va lupta și mai hotărît, sub stin
dardul marxist-leninist al parti
dului nostru — și-a încheiat 
vîntul tov. Banyai.

ciațiile studențești să acorde q 
mai mare atenție însușirii de 
către studenți a învățăturii 
marxist-leniniste, cunoașterii ho- 
tărîrilor partidului și guvernului 
nostru.

Noi nu putem concepe ca om 
de ‘știință și de cultură de tip 
nou, un bun specialist, pe acela 
oare la baza pregătirii sale mul
tilaterale nu pune învățătura 
marxist-Ieninistă.

Este neapărat necesar ca or
ganizațiile U.T.M. să dea o deo
sebită atenție dezvoltării în rîn
durile studenților a cunoștințe
lor de bază ale, marxism-leninis- 
muluu Trebuie de asemenea să 
subliniem faptul .,că unele orga
nizații U.T.M. — așa cum au a- 
rătat unii tovarăși în discuții — 
nu au luat și nu iau poziția cea 
mai justă față de o serie de pro
bleme care îi preocupă pe stu
denți.

Există tendința la unele orga
nizații de a nu lua parte la a- 
cesfe probleme, de a nu le pune 
în discuția adunărilor U.T.M., 
ca studenții să fie lămuriți. în 
adunările U.T.M., în loc de a 
lămuri unele probleme im
portante, în unele locuri organi
zațiile discută fel de fel de ches
tiuni mărunte. Aici s-au spus 
multe lucruri despre acțiunile 
întreprinse pentru întărirea prie
teniei între studenții romîni și 
maghiari, precum și unele aspec
te negative. Dar prea puțin s-a 
arătat cum se dezbat aceste pro
bleme în organizația U.T.M., 
cum se ocupă organizațiile 
U.T.M. de rezolvarea lor.

în combaterea naționalismului 
și șovinismului, organizațiile 
U.T.M., studenții pot să ajute 
mai mult partidul, să organizeze 
mai multe acțiuni comune, să 
dezvolte și mai mult în rîndu- 
rile tuturor studenților dragos
tea față de regimul nostru de
mocrat-popular, față de patria 
noastră, Republica Populară Ro- 
mînă.

Mai sînt studenți care cunosc 
foarte puțin din trecutul de 
luptă comun al muncitorilor ma
ghiari care, alături de muncito
rii romîni, sub conducerea P.C.R., 
au luptat eroic și unii dintre ei 
și-au dat viața ca noi să trăim

astăzi fericiți. Mai sînt studenți 
romîni care cunosc prea puțin 
literatura maghiară, tradițiile ei 
progresiste, be asemenea trebuie 
să arătăm că mai sînt în același 
timp studenți de naționalitate 
maghiară, germană etc. care cu
nosc puțin tradițiile progresiste 
ale poporului nostru, literatura 
și arta noastră, care se strădu
iesc puțin să-și însușească și să 
învețe limba romînă.

Vorbitorul a arătat apoi că 
este întrutotul de acord cu foar
te multe probleme pe care tova
rășii le-au ridicat. Organizațiile 
U.T.M. nu trebuie să uite nicio
dată faptul că tocmai datorită 
atașamentului lor față de partid, 
hotărîrii lor de a lupta pentru 
construirea socialismului, au da
toria ca în munca și activitatea 
lor să ajute profesorii, să ajute 
cadrele didactice și să combată 
orice încercare de a introduce 
în rîndurile studenților confuzii 
și concepții greșite. Acest lucru 
este foarte important și organi
zațiile U.T.M. trebuie să se ocu
pe de aceste probleme. Pentru 
cadrele didactice studenții tre
buie să manifeste tot respectul. 
Insă față de profesorii care 
creează confuzii, care propagă a- 
numite concepții greșite, organi
zațiile U.T.M. treble să ia ati
tudine, să seziSeze și să comba
tă astfel de manifestări.

Aproape toți' tovarășii care au 
luat cuvîntul au subliniat un 
lucru extrem de important și a- 
nume că studenții trebuie să țină 
cont de eforturile făcute de cla
sa noastră muncitoare, de po
porul nostru, de regimul nost tu 
democrat-popular pentru crearea 
tuturor condițiilor ca ei să poată 
să învețe. Studenții trebuie să 
răspundă la această grijă și 
preocupare permanentă prin a 
învăța cît mai bine, prin parti
ciparea și mai activă la lupta 
întregului nostru popor pentru 
construirea socialismului.

Este necesar ca organizația 
noastră U.T.M. și asociațiile 
studențești să se ocupe mai mult 
de dezvoltarea în rîndurile stu
denților a dragostei față de pa
tria noastră, Republica Popu
lară Romînă, a devotamentului 
față de regimul nostru democrat- 
popular.

ral pentru naționalitățile conlo
cuitoare din țara noastră. Nici 
cei mai înveterați dușmani ai 
regimului nostru nu pot să trea
că cu vederea aceste realizări.

Unele deficiențe în munca u- 
nor organe de stat au fost la 
timp înlăturate de către partidul 
nostru.

P.M.R. duce o politică consec
vent internationalists de înfrăți
re a poporului romîn cu națio
nalitățile conlocuitoare și nu to
lerează nici un fel de manifesta
re naționalistă, izolaționistă care 
slăbește unitatea moral-politică 
a poporului.

Respingînd ațîțarea șovină na
ționalistă, oamenii muncii din 
țara noastră, indiferent de na
ționalitate, își string rîndurile 
în jurul P.M.R. și muncesc pen
tru întărirea patriei lor comune, 
R.P.R.

In împrejurările actuale cînd 
reacțiunea internațională încear
că să învrăjbească popoarele 
prin otrăva naționalismului,» fo
losind lozincile perimate ale 
autonomismului și unității na
ționale, intelectualitatea romînă 
și maghiară din Ardeal trebuie 
să se unească sub steagul parti
dului nostru marxist-leninist și, 
respingînd ideologia burgheză, 
să-și sporească eforturile în în
tărirea paitriei noastre socialiste. 
Prin întărirea republicii noiastre,

cu*

Cuvîntul tovarășului
VIRGIL TROFIN

Cuvîntul tovarășului 
PAVEL

se întăresc forjele lagărului so
cialist și ale luptătorilor pentru 
pace și independentă națională 
din întreaga lume.

In încheiere, vorbitorul s-a o- 
prit asupra importanței activită
ții corpului didactic, a organiza
țiilor de partid, U.T.M. și aso
ciațiilor studențești. în educarea 
tineretului studios în spiritul 
patriotismului socialist și al in
ternaționalismului. Numeroasele 
propuneri făcute de vorbitori 
pentru colaborarea tovărășească 
a studenților romîni și maghiari 
din Cluj și educarea lor marxist- 
leninistă, trebuie să constituie o- 
biectul unui program de măsuri 
al organizațiilor de partid și ti
neret care in anul școlar In curs 
să obțină mai multe realizări 
pe linia înfrățirii tineretului ro- 
mln și maghiar.

Sîntem cetățeni al R.P.R., pa
tria în care se construiește so
cialismul. Să facem totul, fiecare 
la locul său de muncă, indife
rent de naționalitate, ca această 
țară să devină mai puternică, 
să avem o economie și o cultură 
socialistă bogate. Generația 
noastră înfăptuiește năzuința de 
secole a poporului muncitor, 
construirea socialismului. Să fim 
vrednici de încrederea pe care 
ne-o acordă poporul și să întă
rim prin toate mijloacele patria 
noastră, R.P.R.

Cuvîntul de închidere 
rostit de tovarășul 
TOMPA ISTVAN

încheierea adunării a luat cuvîntul tovarășul TOMPA 
ISTVAN, secretar al Comitetului regional Cluj al P.M.R. 
..Tov’ T<>ml>a a arătat că fiecare vorbitor a fost pătruns de 
ideile internaționalismului proletar, de înălțătoarele idei ale 
prieteniei intre popoare.

Și această adunare a dovedit convingător că studențimea 
urmează consecvent arumul indicat de partid și judecă cu

♦
♦
♦ 
J 

urmează consecvent 3rumul indicat de“ partid și Țudecă’cu ♦ 
maturitate și hotărîre politică încercările de ațițare naționa- ♦

♦
♦
♦
♦
♦
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Lucrările sesiunii
științifice a unor

institute ale Academiei R.P.R.
de comunicări

leninistă a reflectării și unele 
probleme de neurofiziolojgie și 
psihologie" de' Ion N. Bălănescti, 
director ■adjunct al Institutului, 
„Problema caracterului în psiho
logia sovietică”, de Paul Pop«- 
scu-Neveanu.

In cadrul lucrărilor sesiunii In
stitutului de cercetări juridic», 
care s-au desfășurat in aula Mi
nisterului Justiției au- 
comunicări printre alții 
chi, despre „Concepția ..____
asupra statului și democrației și 
aplicarea ei creatoare în R.P.R.” 
și Mircea Anghene despre „So
vietele de deputați ai oamenilor 
muncii, exemplu istoric în con
struirea organelor locale ale pu
terii de stat .în R.P.R.”. In cadrai 
secției de drept vechi romînanc 
la Casa oamenilor de științi, 
prof, univ; C. Vlădescu-Răcoasa 
a vorbit despre „Contribuții so-

Joi dimineață s-a deschis set 
siunea științifică de comunicări a 
institutelor secției de științe eco
nomice, filozofice , și juridice, a 
Academiei R.P. Romîne, organi
zată cu. prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a Mafii Revoluții So
cialiste din Octombrie.
' In aula Institutului de Științe 
economice și planificare, unde se 
desfășoară lucrările sesiunii In
stitutului de cercetări economice, 
au fost expuse. ’. comunicările 
„Calea revoluției din Octombrie 
și particinarltățile hațtona.le în 
construcția economica socialistă” 
de conf. univ. C. MurgeScu și 
„Ajutorul acordat de U.R.S.S. în 
construirea socialismului în țara 
noăștră”, de Gh.' GastoO-Marin, 
președintele Comitetului de stat 
al planificării.,și 'altele.' , 1 , .

■ In cadrul sesiunii de comuni
cări’ a Institutului de: filozofie, . . .. _
care are loc la Facultatea de viețice in domeniul dreptului”, 
filozofie, âu'fost prezentate 6 co- 
municări printre care: „Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie și formarea omului nou” de 
Al. Tănase, „Marea Revoluție 
Socialistă, din Octombrie și. in
fluența ei asupra istoriei filozo
fiei universale” de Pavel Apostol. 
„Particularitățile ideologiei, revo- 
luționar-democrate din Rohiînia" 
de Mircea Ioanid.

Tot la Facultatea de filozofie 
se desfășoară lucrările sesiunii 
Institutului de psihologie al Aca
demiei. Au fost prezentate prin
tre altele comunicările: „Teoria

prezentat
I. Ceter- 
leninistă

Tot joi dimineață s-a deschis 
sesiunea de comunicări a Insti
tutului de lingvistică al Acade
miei R P. Romine. Cuvîntul de 
deschidere a fost rostit de acad. 
Iorgu Iordan. Au prezentat co
municări prof. univ. D. Macrea 
despre „Importanța studiilor le
xicografice sovietice pentra dez
voltarea lexîcografiei din țara 
noastră”, prof. univ. J. Byck 
despre' „Filologia sovietică și 
sarcinile noastre” și alții.

Lucrările sesiunii de comuni
cări științifice ale acestor mstj- 
tutq continuă.

TELEGRAME

(Agerpres) .

4

Tov. VIRGIL TROFIN, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., prim 
secretar al C.C. al U.T.M., a în
ceput cuvîntul său arătînd că 
problemele dezbătute în cadrul 
acestei adunări interesează în 
mod deosebit tineretul. Lupta 
împotriva naționalismului și șo
vinismului are-o importanța deo
sebită în lupta pe care partidul 
o desfășoară împotriva ideologiei 
burgheze, în scopul continuei în
tăriri a frăției între poporul fp- 
min și naționalitățile conlocui
toare, pentru triumful socialis
mului în patria noastră, Repu
blica Populară Romfnă.

Partidul nostru a dat de la 
începutul existenței sale o im
portanță deosebită problemei na
ționale și sub conducerea sa, 
U.T.C.-ul a participat la lupta 
desfășurată de P.C.R. pentru în
frățirea între tineretul romîn, 
tineretul maghiar și tineretul 
celorlalte naționalități conlo
cuitoare, la lupta împotriva duș
manilor comuni — capitaliștii și 
moșierii, pentru doborîrea regi
mului burghezo-moșieresc.

După instaurarea regimului 
democrat-popular, studenții, tine
retul patriei noastre au urmat și 
urmează cu consecvență politica 
partidului și își aduc contribuția 
lor la aplicarea ei în viață. De 
aceea, pe bună dreptate, toți to
varășii care au luat cuvîntul în 
cadrul acestei adunări s-au ridi
cat Împotriva manifestărilor na
ționaliste pe care tov. Jordăky 
le-a avut în activitatea sa. Con- 
damnind și analizînd aceste 
grave abateri, fiecare tovarăș 
s-a străduit să tragă învățămin
te, pentru continua înfrățire din
tre studenții romîni și maghiari, 
pentru întărirea frăției între oa
menii muncii romîni și cei apar- 
ținind naționalităților conlocui; 
toare, pentru întărirea și ~": 
puternică a l

ăl guvernului Republicii Popu
lare Romine, în lupta pentru 
construirea socialismului. Aceas
ta dovedește că studenții patriei 
noastre sint conștienți de rolul 
care-1 au în lupta pentru com
baterea naționalismului și șovi
nismului. a ideologiei putrede 
burgheze, și că ei sînt hotărîți 
să urmeze, cu consecvență poli
tica partidului nosiru, să răspun
dă prin fapte la toate chemările 
sale. Acest fapt este foarte im
portant și el a caracterizat cu- 
vintul care l-au luat toți ■ stu
denții în această adunare. Toate 
acestea dovedesc creșterea matu
rității politice a studenților, 
creșterea combativității organi
zațiilor U.T.M. împotriva orică
ror manifesiări străine interese
lor politicii partidului nostru.

în situația actuală și in deo
sebi după Congresul -al. XX-lea

_______ ,i mai 
r_‘—-i unității întregului 
nostru popor în jurul P.M.R. și

al P.CJJ.S., imperialismul, reac
țiunea din întreaga, lume au por
nit o campanie furibundă împo
triva lagărului socialist, împotri
va Uniunii Sovietice, împotriva 
comunismului. Ei au acordat și 
acordă și acuma o atenție deose^ 
tută tinerilor tocmai pentru că 
tineretul este fără suficientă ex
periență, fără maturitate, în in
tenția de a-1 dezorienta, de a crea 
confuzii. ....

Partidul nostru ne-a învățat 
și ne învață să acordăm, o deo
sebită atenție muncii' politice 
ideologice în rîndurile tineretu
lui, atrăgîndu-ne atenția că a- 
colo unde slăbește munca noas
tră politică și ideologică, tine
retul poate cădea sub influența 
propagandei dușmănoase. Eveții- 
mentele din Ungaria au dovedit 
pe deplin acest. fapt.

. Poziția luată de studenții noș
tri față de aceste abateri grave 
pe care tov. Jordăki le-a avut, 
dovedește încă odată că studen
ții și tineretul patriei noastre, 
crescut și educat de partid, nu 
vor permite nimănui, indiferent 
cine este el, >să lovească în po- 
lițica partidului. Nu vor permite 
nimănui ca sa orienteze tinere
tul pe un drum potrivnic intere
selor regimului nostru democrat- 
populan Acest lucru trebuie să-l 
rețină tov. Jordăki; acest lucru 
trebuie reținut și de alții care, 
conștient sau. inconștient,. duc în 
rîndurile tinerilor o activitate 
care, în loc să le dezvolte devo
tamentul față de cauza socialis- 
.mului și statului nostru, îi sus
trag de la preocupările lot fi
rești, îi îndeamnă l.a o atitudine 
rezervată față de lupta pentru 
construirea socialismului, față, de 
aplicarea în viață a politicii par
tidului.

Este bine ca organizațiile 
U.T.M. din institutele superioare 
de învățămînt, tinerii noștri co
muniști, să manifeste permanent 
în activitatea lor aceeași pozi
ție pe care au dovedit-o în a- 
ceastă adunare și pe care foarte 
mulți o dovedesc în activitatea 
lor de zi cu zi.

Utemiștii trebuie să înțeleagă 
că fac parte din organizația re
voluționară de tineret, care are 
ca scop să ajute partidul în în
treaga operă de construire a so
cialismului. Utemiștii trebuie să 
se considere luptători și pe fron
tul ideologic, și dacă acest lucru 
organizația noastră îl cere de la 
fiecare utemist, cu atît mai mult 
îl cere de la studenții noștri u- 
temiști, viitori oameni de cul
tură, de știință ai patriei noas
tre socialiste.

Pentru a putea ajuta partidul 
în lupta împotriva influențelor 
ideologiei burgheze, este necesar 
ca organizațiile U.TJA. și aso-

ȚUGUI
Prin combaterea de către 

mîni a naționalismului din rîn
durile lor și de către maghiari 
a naționalismului riiaghiar, se 
va întări încrederea și prietenia 
frățească dintre popoarele noas
tre, se va întări și mai mult co
laborarea internaționalistă a oa- 

_______ ___ ¥_______ ___ ____ menilor muncii din patria noas- 
Jordâky și au dezbătut cu spi- tră în jupța pentru realizarea 
rit de răspundere problemele im- ■-
portante ale întăririi frăției și 
prieteniei dintre studenții romîni 
și maghiari.

Discuțiile purtate în ședință 
demonstrează că studențimea 
clujeana este conștientă de sar
cinile ce-i revin în lupta pentru 
promovarea internaționalismului 
proletar și combaterea ideologiei 
naționalist-șovine. Oprindu-se a- 
supra însemnătății muncii de 
educare a tineretului studios, 
vorbitorul S-a referit la obliga
țiile ce revin corpului didactic. 
Formarea conștiinței socialiste a 
tineretului nostru este o sarcină 
de bază a cadrelor didactice.

Dacă prin activitatea noastră 
didactică vom urmări formarea 
unei generații de tineri intelec
tuali strîns legați de popor și de 
lupta pentru socialism, devotați 
patriei și poporului muncitor, a- 
tunci vom obține mal multe suc
cese în construcția economică și 
culturală a țării, în dezvoltarea 
științei și artei socialiste.

Cadrele didactice trebuie să a- 
sigure atît buna pregătire profe
sională a tineretului, cît și for
marea conștiinței lui socialiste. 
In această privință, un minunat 
exemplu ni-1 oferă experiența 
P.C.U.S. care în cursul celor 40 
de ani de putere sovietică, a 
creat o nouă intelectualitate ieși
tă din rîndurile oamenilor mun
cii, devotată patriei socialismu
lui, pătrunsă de ideile generoa
se ale frăției între popoare, care 
în timpul celui de al doilea răz
boi mondial a participat activ, 

*- popor, la
lupta împotriva fascismului și
astăzi, sub conducerea partidu
lui, realizează uriașe succese pe 
tărîmul științei și culturii. Se 
știe cd rol important joacă în 
viața societății intelectualitatea 
tehnică, profesorii, intelectualita
tea creatoare. Vorbitorul a sub
liniat justețea criticilor făcute 
tovarășului Jordăky de către 

foștii săi studenți de la Univer
sitatea „Bolyai".

Mulți vorbitori, pe drept cu
vînt au tratat despre necesitatea 
luptei necruțătoare împotriva 
naționalismului de oriunde ar 
veni el, criticînd o serie de ma
nifestări conorete care au loc în
tre studenții romîni, maghiari, 
germani. Este pozitiv faptul că 
tovarășii care au luat cuvîntul 
au diat dovadă de consecvență 
în criticarea manifestărilor națio
naliste, făcînd în același timp o 
serie de propuneri practice pen
tru întărirea colaborării și prie
teniei între studenții romîni și 
maghiari.

Pentru întărirea frăției între 
diferitele naționalități, tovarăși
lor romîni le revine un rol de 
cea mai mare însemnătate. Așa 
cum au spus unii vorbitori, noi 
trebuie să desfășurăm o luptă 
necruțătoare împotriva naționa
lismului romîn. Consider justă 
poziția studenților de la Univer
sitatea „Bolyai”, care au criti
cat manifestările naționaliste 
din cursurile profesorului Jor
dăky și au arătat totodată că ei 
trebuie să demaște cu toată pu
terea naționalismul și șovinis
mul din rîndurile populației ma
ghiare.

Luînd cuvîntul tov. PAVEL 
ȚUGUI, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., a arătat că adu
narea studenților din Cluj a fost 
o puternică manifestare a ideo
logiei internaționalismului și pa
triotismului socialist. Vorbitorii 
au criticat cu asprime greșelile 
și abaterile naționaliste ale tov.

ro-

sarcinilor de construcție a socia
lismului și tnfrîngerea reacțiunii 
și a ideologiei sale naționaliste.

In continuare vorbitorul s-a o- 
cupat de problemele studierii și 
însușirii tradițiilor istorice și 

■ Culturale. Unii studenți în cuvîn- 
i tarile lor au criticat tendințele 

unor cursuri universitare, de a 
idealiza în întregime tradițiile 
istorice și culturale, inclusiv a- 

i cele evenimente și fapte legate 
. de activitatea claselor exploata

toare care au dus la învrăjbirea 
popoarelor romîn și maghiar. 
Partidul nostru, în întreaga sa 
activitate s-a călăuzit după în
vățătura leninistă cu privire la 
moștenirea culturală și la tradi
țiile istorice.

Pentru dezvoltarea culturii so
cialiste și educarea poporului, 
partidul nostru folosește tradi
țiile progresiste, elementele îna
intate din cultura trecutului și 
respinge tot ce este reacționar, 
îmbibat de ideologia naționalis
tă. Studiind istoria popoarelor 
romîn și maghiar din Transil
vania, noi trebuie să arătăm ro
lul poporului, al maselor asu
prite de romîni și maghiari, 
care în cursul veacurilor s-au 
înfrățit în lupta împotriva asu
pritorilor feudali și capitaliști.

Aș vrea să menționez, ca fiind 
extrem de instructive, cele spuse 
de studentul Maloș și de tov. 
Bunta, care au arătat că trebuie 
intensificată activitatea de cu
noaștere reciprocă a trecutului 
istoric și a tradițiilor culturale 
a .naționalităților din țara noas
tră. Corpul didactic trebuie să 
ajute pe studenții romini și ma
ghiari să aprofundeze lupta co
mună a romurilor și maghiarilor 
împotriva asupritorilor, istoria 
mișcării muncitorești din Tran
silvania și în deosebi realizările 
istorice ale regimului nostru de
mocrat-popular, educînd astfel 
tineretul m spiritul dragostei 
față de patrie. Tineretul studios 
rpmln să se inițieze în cultura 
și istoria poporului maghiar din 
Transilvania, iar tineretul ma
ghiar să aprofundeze cunoaște
rea istoriei și culturii poporului 
romîn. In feluil acesia se vor în
tări și mai mult frăția și respec
tul reciproc, respingind diferite
le tendințe izolaționiste străine 

patriei
le tendințe izolaționiste 
de lupta pentru întărirea 
noastre comune, R.P.R.

Vorbind în continuare 
problema tradițiilor culturale și 
istorice ale popoarelor romîn și 
maghiar și necesitatea combate
rii necruțătoare a interpretărilor 
naționalist-șovine în aceste pro
bleme, tov. Țugui s-a oprit asu
pra realizărilor regimului nostru 
democrat-popular în problema 
națională.

Partidul nostru, credincios 
vățăturii marxist-leniniste, 
mers fără șovăire pe drumul 
zolvării problemei naționale 
spiritul leninismului,

despre

în-
a 

re- 
în 

w , combătînd 
cu, intransigență orice manifes
tare naționalistă, șovină. Sînt 
cunoscute documentele partidu
lui nostru în problema națională 
după 23 August 1944. Pe baza 
acestei politici, așa cum au ară
tat studenții romîni și maghiari, 
s-au obținut realizări istorice pe 
tărîm economic, politic și cultu-

listă, respingindu-ie cu fermitate.
Așa cum s-au înșelat acei care acum un an ar fi dorit să-i 

vadă pe studenjii clujeni drept o unealtă a reacțiunii interna
ționale, tot așa se vor înșela și in viitor toți acei care vor în
cerca să lovească in unitatea șl prietenia viitoarei intelectuali
tăți prin propagarea ideilor otrăvite ale naționalismului bur
ghez.

♦ Vorbitorii au apreciat in mod Just activitatea lui Jordăkv.
♦ Cazul lui e plin de invățăminte.
T Unul din aceste invățăminte este: acela care pășește pe 

drumul subaprecierii altor popoare, al îngimfărli șl orgoliului 
național, al izolării naționale, indiferent de vorbele lui, ajunge 
in brațele naționalismului și, vrind nevrind, se trezește alături 
de dușmanii socialismului.

In continuare, tovarășul Tompa a spus că adevăratele senti
mente naționale sint direct opuse îngîmfării naționale.

Putem fi mîndri că aici la Cluj, in condițiile puterii popu
lare, în ambianța conviețuirii frățești a celor două popoare, 
înflorește o cultură socialistă, care oglindește lupta lor comu
nă, se influientează reciproc, îmbogățindu-se, păstrindu-și spe. 
cificul național. Tocmai prin aceasta orașul nostru imprimă o 
nuanță specifică atit în cultura poporului romîn, cît și în cea 
a poporului maghiar.

Cine-și iubește cu adevărat poporul, este de neînchipuit să 
nu fie legat cu trup și suflet de patria noastră, Republica 
Populară Romînă, in care se construiește socialismul și care 
veghează atît prezentul, cît și viitorul oamenilor muncii de 
diferite naționalități.

In încheiere, tovarășul Tompa a atras atenția asupra răspun
derii studențimii față de clasa muncitoare, față de poporul 
muncitor. Vorbitorul a amintit eforturile făcute de statul nos
tru democrat-popular pentru a-i asigura studențimii condiții 
optime de învățătură și de trai. Nu există nicio îndoială că 
studențimea va fi demnă și pe viitor de încrederea clasei mun
citoare, a poporului muncitor.

♦
♦
♦

♦

i
♦

I

♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
t

♦î
♦
♦
♦

Cu prilejul zilei de 26 octom
brie, sărbătoarea națională a Ira
nului, dr. Petru Groza, președin
tele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R.P. Romine a adre
sat șahului Iranului, următoarea 
telegramă:

Majestății Sale Imperiale 
MOHAMED REZA PAHLEVI 

Șahinșahul Iranului
T eheran

Cu ocazia aniversării zilei de 
naștere a Majestății - Voastre Im
periale — sărbătoarea națională 
a îrapului — exprim Majestății 
Voastre sincerele mele felicitări 
și urări de bine pentru fericirea 
personală a Majestății Voastre 
și pentru pacea și prosperitatea 
poporului Iranian.

Dr. PETRU GROZA 
președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne

La aceasta s-a primit următori 
răspuns:

Excelenței Sale

Dom»-lui dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului /V%ariî 

Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romine

București

Exprimînd Excelenței Voastre 
mulțumirile mele pentru felicită
rile trimise cu ocazia aniversării 
mele, țin să vă adresez la rîndul 
meu urări de fericire personală 
și de prosperitate pentru poporul 
romîn.

MOHAMED REZA PAHLEVI
Șahinșahul Iranului

Urmările unui sîat bun
(Urmare din pag. l-a)

să-mi zică „nepoate și „vere" 
și cînd eram niște rude care 
ne-am văzut de mult...

Intr-un timp, m-am trezit 
nînd n întrebare :

— Dar stă pinul casei unde 
Ne zărindu-l pe nicăieri mă

ei 
ca 
nu

pu-

e?
te-

meant că pe semne amenințarea 
femeii devenise faptă.

Fotbaliștii greci sînt optimiști

Echipa Greciei a sosit la București
„11"-le elen se află la Bucu

rești. și privește cu optimism în
tâlnirea de duminică. Linoxilakis, 
fundașul stingă al naționale^ 
cel mai popular fotbalist din Gre
cia, ne surîde prietenos, gata să 
ne răspundă la întrebări.

Deși rfbia au coborît din avio
nul care i-a adus de la Atena, 
după un scurt popas la Belgrad, 
partenerii noștri de duminică sînt 
bine, dispuși, volubili, expansivi.

Linoxilakis nu se lasă de două 
ori rugat și în primul rînd ne 
reamintește că nu este sosit pen
tru întâia oară în București ; cu 
cîteva luni în urmă a fost prezent 
pe gazonul de la „Republicii".

— Cu ce șanse a venit echipa 
Greciei la București ?

— Băieții noștri sînt într-o for
mă foarte bună, dar spunînd a- 
ceasta ținem seama de faptul că 
prietenii noștri 
superiori. Jucînd pe un 
străin, vom încerca tot ce 
posibil pentru a 
zultat bun. Să nu 
gea este... minge.

—- Scontați oare 
București ?

— Cred că vom 
egal sau în cel mai rău caz vom 
pierde la cel mult un punct di
ferență.

— Despre fotbaliștii romîni ?
— Sînt foarte impresionat de 

faptul că mulți jucători au fost 
schimbați și în special că lipseș* 
te Ozon.

De grupul nostru s-a apropiat 
un tânăr vin jos cu o mustață care 
reușea să-i mascheze cei 19 ani ai 
săi. Intr-adevăr nu este altul decît 
stoperul Anglielopoulos.

-- Sîntem foarte uimiți de 
schimbările din naționala romî
nă a intervenit el.

Și rîzînd, adăugă spre surprin
derea noastră :

— Sperăm că totuși casa de bi
lete pentru Suedia este deschisă 
și pentru noi.

— în cazul acesta ■—■ interve
nim, noi — nu putem decît să vă 
urăm succes la... Belgrad.

Fotbaliștii greci surîd și răs
pund urării noastre :

— Sperăm să obținem un re
zultat bun și la Belgrad !

Un om modest cu o statură im
pozantă, cu părul alb, ne atrage 
atenția. îl recunoaștem îndată : e 
italianul Rino Martini, antrenorul 
echipei elene, un nume cu o bu
nă carte de vizită. Martini a fost 
antrenor de fotbal și în America 
de Sud și Portugalia. De la acest 
specialist am încercat să aflăm 
în primul rînd părerea sa despre 
echipa romînă :

— Aveți o echipă foarte bună, 
posesoarea unei tehnici de un ni
vel apreciat. Dintre jucători îl 
rețin în primul rînd pe Bone 
foarte bun tehnician și tactician. 
De asemenea îmi plac Tătaru,De

Angliei și Tonta. Echipa romînă 
se prezintă cu rezultate valoroase. 
Meci nul cu U.R.S.S. la Moscova 
și egalitate cu Iugoslavia la Bucu
rești, vorbesc de la sine asupra ca
lității echipei voastre

Care este punctul forte al 
formației grecești.

—- Nu se poate vorbi de un 
punct forte al echipei mele. Ju
cătorii greci sînt toți de o valoa
re echilibrată.

Lotul grec numără 25 de per
soane și este condus de dL depu
tat Gheorghis Andrianopulos și a- 
flănt totodată cu plăcere că din- 
sul a fost în 1930 în București în 
calitate de căpitan al naționalei 
grecești care a jucat cu echipa 
Romîniei.

— La unchiul lața, să-l con- 
vingă să intre în colectivă, mi-a 
răspuns repede tînărul. Am pro
fitat de ocazie și-am întrebat :

— Dar dumneavoastră v-ati 
scris ?

— Păi se. poate ?
Manta a sărit ca arsă.
— Bine, bine, o să vedem noi 

cine a avut dreptate. Și „mama" 
crezînd că în mine și-a găsit un 
aliat mi-a șoptit la ureche :

— Nu-i așa că acum n-o să 
mai ajungem să ne sfîrșim nici 
gardul ?

Flăcăul a 
cu Vania.

— Hai să
...Ca s-o 

încurcătură și 
ultima problemă care mai 
măsese nerezolvată, Costi, tînărul 
nostru, s-a dus a doua zi la gos
podărie și-a venit de-acolo cu a- 
jutoare, a venit cu patru flăcăi 
și cu ei a sfîrșit... gardul.

Treaba asta am aflat eu eă 
a pus-o la cale „vărul" Vania.

— Nu știu ce mutră o fi făcut 
„mama", dar încerc să mi-o închi
pui. Parcă o aud : Asta-i mina 
lui nepotu-meu Vania.

auzit-o și-a ciocnit

trăim „vere".., 
scoală din orice 

ca să rezolve ți 
ră~

(CISEMATOGItAflE)

S. SPIREA

romîni ne sînt 
teren 

este 
obține un re- 
uităm că min-

o victorie la

reuși un meci

Antrenamentul
fotbaliștilor noștri

Cu cîteva ore înaintea sosirii 
naționalei Greciei la București 
ne-am deplasat pe stadionul „23 
August" unde selecționerii și tot
odată antrenorii Em. Vogel și Gh. 
Popescu, urmau să se decidă asu
pra formulei definitive a liniei de 
atac a reprezentativei noastre.

Zavoda I — Alexandrescu, sau 
Nicușor — Ene, iată „nodul gor
dian" extrem de greu de dezle
gat. Pentru că în ambele formule, 
cei doi centri atacanți s-au com
portat ia același nivel... In locul 
de antrenament de ieri după a- 
miază selecționata a avut’ ca par
tener echipa Energia „23 August", 
Întărită cu stoperul Caricaș.

Cu toate că selecționata a în
scris 4 goluri, jocul — chiar de 
antrenament — n-a reușit să edi
fice cu claritate asupra posibili
tăților echipei noastre reprezen
tative.

S-a jucat două reprize, a 30 și 
45 minute, fiind utilizați următo
rii Jucători; Voinescu — V. Za- 
vod», Brinzei, Neacșu — Călh

noiu, Bone — Cacoveanu, ___
chowski (Nicușor). Alexandrescu 
(Ene I), Fr.-Zavoda (Petschow
ski) Tătaru. Jucătorii din paran
teză au fost introduși în repriza 
Il-a. Autorii golurilor: Alexan
drescu 2 (repriza t-a), Ene I și 

m. (repriza aPetschowski din 11 
Il-a).

Pets-

Prologul - PATRIA , Don Qul. 
fote - REPUBLICA: Poetul — 
MAGHERU, ELENA PAVEL ; Căile 
dragostei - V. ALECSANDRL BU- 
CUREȘTI, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE ; Crucișătorul Potemkin
— I. C. FRLMU : Lumini verzi — 
G. COȘBUC ; Aleksandr Nevski — 
LUMINA : Poznașii din Barenburg
— CENTRAL. ALEX. POPOV. LI. 
BERTAȚII ; Detașamentul lui Vas- 
ka Trubaciov — FLACARA, N. 
BALCESCU : O mică tnttmplare ■— 
VICTORIA, ALEX. SAHIA, MÎO. 
RIȚA, M. EMINESCU; O întîm. 
plare la Benderath — DOINA ; In 
calea trăznetului — MAXIM GOR. 
KI, 1 MAI ; In Oceanul Pacific — 
TIMPURI NOI ; Till Buhoglindă 
TINERETULUI ; Mikolka cel viteaz
- GH. DOJA, MOȘILOR ; Păianje. 
nul de aur — GRIVIȚA, ARTA ț 
Primăvara pe strada Zarecinaia
- VASILE ROAITA, MUNCA.



Delegații la sărbătorirea 
celei de-a 40-a aniversări 

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
DIN R. P. BULGARIA DIN R. P. POLONA

SOFIA 31 (Agerpres). — 
TASS transmite : La invita
ția Comitetului Central al 
P.C.U.S. și a Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar și 
Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria au 
hotărit să trimită la Moscova 
pentpj a participa la sărbăto
rirea celei de-a 40-a aniver
sări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie o dele
gație alcătuită din Todor Jiv- 
kov (șeful delegației), Anton 
Iugov, Gheorghi Traikov, 
Gheorghi Țankov, Ivan Mihai
lov și Țola Dragoiceva.

DIN R. D. VIETNAM

VARȘOVIA 31 (Agerpres). 
TASS transmite : Delegația po
loneză care va lua parte la 
festivitățile în cinstea celei de-a 
40-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie 
este formată din î Vladislaw 
Gomulka, prim secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, 
Josef Cyrankiewicz, Edward 
Ochab, Roman Zambroivski și 
Alexander Zawadzki, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., Ștefan Ignar, preșe
dintele Comitetului de condu
cere al Partidului Țărănesc 
Unit, și Stanislaw Kulogynski, 
președintele Comitetului Cen
tral al partidului democrat.

nența delegației mongole care 
la invitația C.C. al P.C.U.S. 
și Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. va lua parte la ”_ 
bătorirea celei de-a 40-a 
versări a Revoluției din 
Jornbrie.

Delegația este formată

săr- 
ani- 
Oc-

CRIZA DE GUVERN 
DIN FRANȚA

FELIX GAILLARD 
va cere votul 
de investliură

PARIS 31 (Agerpres). — Felix 
Gaillard, însărcinat de președin
tele republicii, Coty, cu formarea 
noului guvern, ’ 1
Guy Mollet, a 
după-amiază că 
încredințată.

Gaillard, care 
de finanțe în trecutul 
a inițiat legile economice

DIN R. P. ALBANIA

Mesajul unei vechi prietenii
Presa franceză despre vizita delegației romîne

PARIS 31 (Agerpres). — Presa 
franceză din ziua de 29 octombrie 
publică o serie de relatări cu pri- 
vire la vizita delegației parlamen
tare romîne în Franța, scoțînd în 
relief rezultatele pozitive obți
nute în cursul acestei vizite în 
dezvoltarea relațiilor franco-ro- 
mîne.

Sub titlul: „Mesajul unei vechi 
prietenii: zece deputati romîni aii 
j-i—: _r: A_: - ;
rul ..Liberation*' publică o dectajf 
rație a deputatului Lucien B# 
gouin, fost ministru, președintele 
grupului parlamentar pentru prie
tenia franco-romînă din Adunarea 
Națională Franceză.

Ziarul „Le Monde" publică o 
amplă relatare asupra recepției 
de la legația R. P. R„ scojînd in 
titlu declarația făcută de/ minis
trul R.P.R. în Franța. Mițcea Bă-

lănescu care a subliniat că priete
nia dintre Romînia și Franța „tre
buie să fie așezată pe o bază eco
nomică solidă".

De asemenea ,J.e Monde" re
produce un rezumat al declarații
lor conducătorului delegației par
lamentare romîne, acad. prof. 
Șfefan S. Nicolau, relevind aprecie
rile înalte date realizărilor îran- 

pr.crcu,.. ......... . __ leze în domeniul tehnicii de către
petrecut opt zile în Franța", ,ziă-/parlamentarii romîni. „Le Monde" 

*-,’-= - " anunța că grupurile parlamentare
Jrancb-romine vor constitui comi- 
lalLLsftecializate care vor contribui 
la realizarea unor acorduri econo
mice, culturale, tehnice, științifice 
etc„ folositoare ambelor țări

Și alte ziare franceze «u publi
cat relatări asupra recepției de la 
legația R. P. R. și au reprodus 
pasaje din cuvîntările rostite cu 
acest prilej.

după eșecul lui 
anunțat miercuri 
primește sarcina

«-»* > «as 
»-«»:««« «t

a fost ministru 
guvern și 

_____,__ _____  ’ 3 care 
aruncă povara fiscalității excesive 
pe umerii oamenilor muncii, a în
ceput miercuri seara consultările

La 5 noiembrie Gaillard se va 
prezenta în fața Adunării Națio
nale pentru a cere votul de înve
stitură.

Delegația este formată din 
I. Țedenbal, președintele Con
siliului de Miniștri al R. R- 
Mongole, D. Damba, prinrse- 
cretar al C. C. al Partidului 
Ptfpular Revoluționar Mongol, 
C. Surenjav al doilea secretar 
al C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, S. lanji- 
m#, membru ai Prezidiului 
Marelui Hural Popular al 
R. P. Mongole, șl D. Tumur- 
Ocir, directcrul Instiiriului de 
istorie a partidului de pe 
lingă C.C. al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol»

DIN AUSTRIA

VIENA 31 (Agerpres). — 
După cum a anunțat la 29 oc
tombrie ziarul „Volksstimme- 
din delegația Partidului Co
munist din Austria care va 
lua parte la Moscova la săr
bătorirea celei de-a 40-a ani
versări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie fac 
parte J. Koplenig, F. Fumberg 
și E. Scharf.

Un colt al noului cartier din vestul orașului Pekin

j'Oj Propunerile R.P. Romîne
,iN <■ < - ______

HANOI 31 (Agerpres). — 
TASS transmite : La invitația 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice ți a Consiliului de Mi
niștri al U.R.SS., Comitetul 
Central al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam și Con
siliul de Miniștri al R.D„ Viet
nam au numit o delegație care 
va participa la sărbătorirea la 
Moscova a celei de-a 40-a a- 
niversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Dele
gația va fi alcătuită din Ho 
Și Min, președintele R.D. Viet
nam și președintele Partidu
lui celor ce muncesc din Viet
nam (șeful delegației). Le 
Zuon, Fam HungVu, Din Tung, 
Nguen Ksien și Nguen Van 
Kin.
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TIRANA 31 (Agerpres). — 
TASS ‘ ’
nunța 
blicii 
pleca 
parte

transmite : ziarele a-
că o delegație a Repu- 
Populare Albania va

la Moscova pentru a lua 
t___ la sărbătorirea celei de-a

40-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie. 
Delegația este formată din : 
Enver Hodja, prim secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Albania (șeful delegației). 
Mehmet Shehu, președintele 
Consiliului de Miniștri, gene
ral-colonel Bekir Baluku, prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al Apără
rii Naționale, Myslim Paza, 
vicepreședinte al Prezidiului 
Adunării Populare, Sheftiet 
Peci, președintele Comisiei con
trolului de stat, Mihal Prifti, 
ambasadorul R. P. Albania în 
U.R.S.S.

DIN R. P. MONGOLA

ULAN BATOR 31 (Ager
pres). — TASS transmite: 
La Olan Bator s-a publicat 
știrea cu privire la compo-

■4-

DIN JAPONIA

TOKIO 31 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 29 oc
tombrie a părăsit Tokio, ple- 
cînd spre Moscova, o delega
ție a Partidului Comunist din 
Japonia care va lua parte la 
«festivitățile în cinstea Mare
lui Octombrie. Delegația este 
formată din losio Siga, mem
bru al secretariatului C.C. al 
Partidului, Comunist din Ja
ponia, Koreto ăcrahara, mem
bru al C.C. și Takeo Takel, 
șeful secției internaționale a 
ziarului ,.Akahata“.

Țările arabe își exprimă din nou 
deplina lor so'idaritate cu Siria

CAIRO 31 (Agerpres). — După cum transmite postul de radio 
Cairo, Consiliul Ligii Arabe a adoptat în pri^ia ședință a actua
lei sale sesiuni o rezoluție de solidaritate cu Siria. Aceasta a fost 
adoptată în unanimitate de cele nouă state membre ale Consi
liului.

Țările arabe, se arată în rezoluție își exprimă din nou deplina 
lor solidaritate cu Siria și consideră că orice agresiune împotriva 
Siriei este o agresiune împotriva tuturor țărilor arabe. 

„Apreciem ajutorul pe care ni l-a acordat 
Uniunea Sovietică"

fcd
NEW YORK 31 Coresponden

tul Agerpres transmite :
Este cunoscut faptul că în Co

mitetul nr. 2 se discută în pre
zent o serie de propuneri în le
gătură cu îmbunătățirea relați
ilor economice între state pe Ua- 
za sugestiilor cuprinse în rapor
tul Consiliului economic și so
cial al O.N-V, Printre acestea, de 
cea mai mare atenție s-a bucu
rat propunerea delegației R. P. 
Romtne asupra necesității adop
tării de către O.N.U. a unei de
clarații de principii economice 
menite să stea la baza relațiilor 
economice între statele membre. 
Interesul cu care a fost pri
mită în Comitet această pro
punere își găsește expresia în 
larga participare la discuțiile pe 
marginea ei; au vorbit peste 30 
de delegați.

Față de exprimarea aproape 11- 
nanimă a interesului față de a- 
doptarea de către O.N.U. a unei 
declarații de principii și ținind 
seama de unele păreri- exprimate 
a unor delegații de a elabora 
în legătură cu lipsa de pregătire 
încă în actuala sesiune o aseme
nea declarație, a fost prezentat 
comitetului un proiect de rezolu
ție comun romino-mexican. A- 
cest proiect recunoaște în pre
ambulul său că dezvoltarea și în
tărirea colaborării economice in
ternaționale este unul din mij
loacele țjele mai importante ale 
O.N.U. pentru îmbunătățirea re
lațiilor pașnice între state. Ți- 
nînd seama de asemenea de su
gestiile și părerile exprimate in 
cadrul acestei sesiuni, propune
rea romino-mexicană recomandă 
secretarului general să pregă
tească o sinteză a diferitelor re
zoluții adoptate In acest sens și

larg discutate
să le comunice statelor membre 
în vederea examinării lor ulte
rioare. La această propunere un 
amendament propus de delega
ția indiei vine să adauge nece
sitatea informării Consiliului e- 
conomic și social asupra acestei 
probleme in cursul anului viitor.

Luînd cuvîntul în ședința din 
31 octombrie a Comitetului nr. 2 
Bazil Șerban, delegatul R.P.R., a 
arătat că făcînd propunerea sa în 
legătură cu adoptarea unei decla
rații de principii, delegația ro
mînă a pornit de la constatarea 
fundamentală cuprinsă în rapor
tul Consiliului economic și social 
și anume creșterea puternică a in
dependenței economiilor naționale 
ale diferitelor țări.

Bazil Șerban a arătat că dis
cuțiile purtate în jurul propunerii 
romîne au confirmat actualitatea 
și foloasele acestor discuții. Dată 
fiind complexitatea problemei și 
ținind cont de diversitatea păre
rilor exprimate și de dorința unor 
delegații de a se pregăti in mod 
special pentru o asemenea dezba
tere, delegația romînă nu insistă 
asupra discutării în continuare și 
asupra punerii la vot a proiectu
lui ei de rezoluție. Delegația ro
mînă Iși rezervă dreptul de a ri
dica din nou această problemă 
la sesiunea următoare a Adunării 
Generale și speră că celelalte de
legații vor fi atunci mai pregătite 
pentru o discuție temeinică și 
pentru luhrea unor hotăriri cores
punzătoare.

Lucrările Comitetului nr. 2 con
tinuă.

MOSCOVA. De la 1 noiembrie 
a.c. în Uniunea Sovietică se re
duc prețurile cu amănuntul la 
carnea de porc — în medie cu 
14-15 la sută, iar la gîște și rațe 
— cu 12 Ia sută.
se reduc prețurile la mîncăruri și 
semipreparate din carne de porc 
și păsări în întreprinderile de a- 
limentație publică.

MOSCOVA. La 1 noiembrie, ora 
6 dimineața racheta-purtătoare a 
făcut 410 rotații In jurul pămîntu. 
lui. In acest timp satelitul a făcut 
cu 1,35 rotații mai puțin.

BELGRAD 31 (Agerpres). — De- 
legația partidului socialist japo- 
nez, care a vizitat R.P.F. Iugo
slavia a părăsit la 31 octombrie 
Belgradul plecînd la Zurich. In- 
tr.un comunicat transmis de agen
ția Taniug, se subliniază că în 
cursul tratativelor dintre delegația 
socialiștilor japonezi și delegația 
Alianței socialiste a oamenilor 
muncii din Iugoslavia s-a constatat 
o identitate de vederi asupra ma
jorității problemelor discutate.

LONDRA. In Camera Comunelor 
au luat sfrîșit dezbaterile asupra 
situației economice a Angliei, care 
au durat două zile.

DAMASC. — La 29 octombrie 
președintele Consiliului economic 
suprem al Siriei, Djabara, a oferit 
o recepție în cinstea lui P. V. 
Nikitin, șeful delegației economice 
sovietice.

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
TASS transmite : Orchestra sim
fonică de stat a U.R.S.S., aub 
conducerea lui Natan Rahlin, a 
prezentat la Moscova în prima 
audiție simfonia a Xl-a a lui 
Dmitri Șostakovici „ANUL 1905**.

CAIRO. Cu prilejul primei a- 
niversări a luptei poporului e-

Corespunzător

TELEGRAMA
București 31 octombrie 1957

D-lui LUCIEN BEGOU1N
deputat de Seine et Marne 

Președintele Grupului parlamentar franco-romîn 
din Adunarea Națională Franceză

D-lul JULES CASTELLANI
senator de Madagascar, Președintele Grupului parlamentar 

franco romin din Consiliul Republicii
Paris — Franța

Membrii delegației Marii Adu
nări Naționale a R.P. Romîne 
care au avut, recent, deosebita 
plăcere de a face o vizită în mi
nunata dv. tară, Întorși în pa- 
tria lor, vă exprimă, prin mine, 
atlt dv. cit și tuturor celor care 
ne.au tnconjurat cu prietenia 
lor întreaga și sincera gratitu
dine pentru primirea deosebit de 
cordială pe care ne-a(i făcut-o. 
ca reprezentanți ai poporului ro
min și pentru ospitalitatea caldă 
de care cu toții ne-am bucurat în 
tot timpul șederii noastre tn 
Franța.

Vă asigurăm că noi toți. Îm
preună cu ceilalți membri ai 
grupului parlamentar de priete
nie Romînia—Franța, ne vom 
strădui ca roadele ultimelor noa
stre în-tîlniri să se facă simțite 
tn măsură cit mai mare, pentru 
a contribui și pe această cale la 
dezvoltarea relațiilor de priete-

nie și colaborare între popoarele 
noastre, cit și la menținerea și 
consolidarea păcii în lume.

Academician profesor, 
ȘTEFAN S. NICOLAU

I CAIRO 31 (Agerpres). — TASS 
I transmite : După cum anunță zia
rul „Al-Masa“, președintele Gamal 
Abdel Nasser a primit pe un zia
rist american care a vizitat recent 
Egiptul pi a răspuns la unele în
trebări referitoare la actuala si
tuație încordată în Orientul Mij
lociu.

După cum anunță ziarul, preșe
dintele Nasser a declarat că el 
bănuiește că Statele Unite au ela
borat un plan de atac împotriva 
Siriei.

Nasser a adăugat că America 
încearcă prin toate mijloacele să 
scape de actualele guverne ale 
Egiptului și Siriei, pentru a avea 
mină liberă de a crea alte gu
verne, care vor colabora cu Sta
tele Unite după dorința lor.

Ziarul scrie că președintele 
Nasser a apreciat mult atitudinea

prietenească a Uniunii Sovietice 
față de țările arabe. „Noi prețuim 
ajutorul pe care ni l-a acordat 
Uniunea Sovietică în timpul crizei 
prin care a trecut Egiptul, a de
clarat Nasser, precum fi in timpul 
crizei prin care trece astăzi Si
ria*. )

★
Tn Comitetul politic special se 

dezbate acum problema conflictului 
rasial din Africa de sud provocat 
de politica de discriminare rasia- 
lă, așa-numita „Apartheid" pro.

■ movată de guvernul Uniunii Sud- 
I Africane

In ședința din după amiaza zi
lei de 29 octombrie a Comitetului 
oolitic special, a vorbit In numele 
delegației romîne Cornel Bogdan. 
El a arătat că refuzul guvernului 
sud-african de a respecta nume, 
roasele hotăriri ale O.N.U. se rea. 
zimă direct sau indirect pe spri
jinul primit din partea forțelor 
colonialiste ca și pe o anumită 
descurajare din partea statelor 
membre ale O.N.U. față de conți. 

Elicopterul ,,Mi-6“ este primul I nuarea acestei situații inadmist. 
elicopter prevăzut cu motor cu bile.
două turbopropulsoare * Lucrările Comitetului continuă.

giptean împotriva agresiunii an- 
gio-franco-israeliene, pe adresa 
guvernului egiptean sosesc me
saje și telegrame de salut din 
partea organizațiilor obștești, 
sindicale ș’ a altor organizații 
din diferite țări ale lumii.

TEHERAN. — La 29 octombrie 
a avut loc prima ședință a confe
rinței medlco-știintifice, consacrată 
împlinirii a zece ani de la înființa
rea spitalului din Teheran al So
cietății de Cruce Roșie și Semilună 
Roșie din U.R.S.S. și aniversării a 
30 de ani de activitate a medicilor, 
sovietici în Iran.

BELGRAD. — După cum relatea
ză ziarul „Politika", zilele acestea 
a fost pus tn funcțiune cel de-al 
patrulea agregat al hidrocentralei 
Iablanița, una din cele mai mart 
din Iugoslavia.

DAMASC. — După cum anunță 
corespondentul ziarului „Al Faiha*4 
din Âlep, autoritățile siriene de 
frontieră au fost informate că la 
frontiera siriană au sosit noi mari 
unități de trupe turcești înarmate 
cu armament greu și tancuri.

TEHERAN. — La 29 octombrie N„ 
M. Pegov, ambasadorul U.R.S.S. 
tn Iran, a oferit o recepție tn 
cinstea delegației Asociației ir a. 
niene pentru relațiile culturale 
cu U.R.S.S., care pleacă la Mos
cova la Invitația Voks-ulul pen
tru a participa la sărbătorirea 
celei de-a 40-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

ROMA. — La 30 octombrie Co
mitetul Central al Partidului So. 
cial-democrat 1-a reales pe Glusep- 
pe Saragat secretar al partidului, 
cu 34 de voturi pentru și 27 de 
voturi contra.

Un nou record
tehnic sovietic

MOSCOVA 31 (Agerpres). - 
TASS transmite :

La 30 octombrie, piloții Karpe- 
lian și Alferov au stabilit un nou 
record cu elicopterul sovietic 

încărcătura comercială de 
12 tone și 62 de kg. a fost ridi
cată la o înălțime de 2.400 metri.

Grupul de activiști sindicali brazilieni 
la secretariatul C. C. S.

Grupul de activiști ai sindicate-
. J'..i Brazilia care ne vizitează 

invitația Consiliului Cen-
lor din 
tara la . ____ ________  __
trai al Sindicatelor a fost primit 
joi la amiază la secretariatul 
C.C.S. d
Apostol, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor.

La primire au fost de fată to
varășii Anton Moisescu, secretar 
al C.C.S.,’și Petre. Bărbulescu. șe
ful secției relații internaționale 
din C.C.S,

amiază la secretariatul 
de tovarășul Gheorghe

Turiști romîni în Grecia
ATENA 31 (De la trimisul 

special Agerpres). —
Intre 28 ți 31 octombrie s-a a- 

flat in Grecia un grup de turiști 
romini sosiți cu motonava ^Tran- 
silvania**. în decursul celor patru 
zile, turiștii romîni au vizitat ca
pitala Greciei — Atena ți împre
jurimile, celebrul Acropole, mo
numente istorice din oraș, muzee 
și alte instituții de cultură.

Turiștii romîni au făcut de ase
menea excursii la Capul Sunian, 
la Delfi ți in Corint.

In seara zilei de 31 octombrie 
a avut loc pe bordul motonavei 
„Transilvania**, ancorat în portul 
Pireu, un coktail oferit de OJi.T. 
f.Carpați** și de comandantul vasu
lui.

Reuniunea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

In dimineața zilei de 1 noiem
brie motonava „Transilvania** pă
răsește portul Pireu întreptîndu-se 
spre Istanbul.

Organizarea unei săptămîni 
de întărire a apărării 

orașului Damasc
DAMASC 31 (Agerpres). *— 

TASS transmite: Cu aprobarea 
tuturor organizațiilor politice din 
Siria, comandamentul miliției 
populare siriene a adoptat o ho- 
tărîre cu privire la organizarea 
unei săptămîni de întărire a apă
rării orașului Damasc.

Potrivit acestei hotărîri, toți ce
tățenii din capitala Siriei vor par
ticipa în mod voluntar la construi
rea de fortificații.

Mari manevre N.A.T.O. 
la frontiera Siriei

ISTANBUL 31 (Agerpres). - 
Agențiile occidentale transmit că 
la 31 octombrie forțele N.A.T.O. 
au început mari manevre militare 
la frontiera de nord a Siriei pre
cum și de.a lungul coastei Tur
ciei, La manevre participă mari 

•efective terestre, maritime și ae
riene ale trupelor N.A.T.O. din 
sudul Europei, precum și unități 
ale flotei a S-a americană. La a- 
ceste manevre se vor alătura și 
unități ale forțelor aeriene en
gleze.

COMENTARIUL

Zilele trecute, agențiile străi
ne de presă semnalau noi fră- 
nuntări politice în două țări 
aparținind America Centrale: 
Cuba si Guatemala. In Cuba 
am luat cunoștință de un nou 
val de atacuri armate și ac
țiuni de sabotaj împotriva re
gimului lui Batista. In legă
turi cu Guatemala am înregi
strat o nouă lovitură de stat.

O trecere succintă în revistă 
a situației din ambele state va 
reaminti cititorilor faptul că nu 
e vorba de elemente noi fun
damentale care ar fi intervenit 
în tulburarea vieții politice 
respective, ci de fapt este 
vorba de o repetare și agra
vare a evenimentelor petrecute 
deja, în urmă cu puțină vreme, 
datorită acelorași cauze. ,

(Urmare din pag. I-a) 

cultură, țntre socialism și anal
fabetism este după cum a ară
tat Lenin incompatibilitate.

învățați, învățați, învățați! a- 
ceste cuvinte leniniste caracteri
zează progresele pe care Uniu
nea Sovietică le-a atins în do
meniul științei și tehnicii, de la 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie pinâ astăzi, arată cit 
de fuste sini ele. Justețea lor 
coastă r.u numai tn faptul însuși 
al punerii lor in practică, cit 
mai ales in spiritul in care ele 
sînt tnțelese și aplicate. Și in 
trecut școala cerea de la elevi 
și studenti ca să învețe. Forma
lismul cunoștințelor. Insă, neade
vărul pe care ele îl închideau 
■deseori cereau, impuneau o în
vățare „pe dinafară", o însușire 
dogmatică a acestor cunoștințe.

Nimeni n-a scris cuvinte mai 
pline de aspră condamnare decît 
Lenin tmpotriva unui învăță- 
mint dogmatic. Invățămintul 
dogmatic crează semidocți sec
tart, oameni care se socotesc în
totdeauna singurii deținători ai 
secretelor științei, dușmani cu 
voie sau fără voie ai progresu
lui științei și gindirii. Este des
tul de greu să stabilești ce este 
mal rău: un sectar dogmatic, 
care socotește că știința stă toa
tă tn degetul lui mic sau un li
beralist fără atitudine serioasă 
față de viață, care tși face din 
relativismul absolut linia sa de

conduită în muncă și viață. •în
vățătura leninistă ne îndrumă 
să condamnăm deopotrivă dog
matismul ca și liberalismul o- 
biectivist și sceptic.

învățătura leninistă în aceas
tă ordine de idei este de cea mai 
mare actualitate și pentru noi 
astăzi. Progresul științei, pro
gresul cultural șl social, pentru 
care luptăm, este tot ce poate fi 
mai potrivnic atitudinii ’ sectare 
și dogmatice față de bunurile

ciplină trebuie să notăm că a- 
ceasta este încă o noțiune Im
portantă din gîndirea pedagogi
că a lui Vladimir Ilici Lenin. In 
locul disciplinei bazată pe con- 
strîngerea fizică din orînduirea 
feudală sau pe constrîngerea e- 
conomică, a foamei, din orîndui- 
rea capitalistă, orînduirea noa
stră cere o disciplină conștientă, 
liberă. Educația, acest lucru tre
buie să-l realizeze. Dacă indis
ciplina în trecut putea să fie so-

con- 
înțe- 
Mo- 
mal

torie de cinste a noastră, a tu
turora.

Noțiunea de disciplină 
știentă nu se identifică, se 
lege, cu aceea de morală, 
raia are un înțeles mult
larg și este încă unul din ma
rile merite ale lui Lenin de a fi 
abordat cu genială pătrundere 
problema educației în spiritul 
moralei comuniste, subliniindu-i 
prin aceasta importanța. Mai 
întîi și mai presus de orice, spu-

Un tineret
cu înalte trăsături morale

culturale și creația culturală. 
Progresul cultural și social ne 
cere insă totodată o viziune cla
ră a scopului pe care-l urmărim 
— acela al construirii socialis
mului și comunismului opus ve
chii orinduiri și vechii concepții 
de viată Aceasta presupune așa 
dar pe de o parte inițiativă, cu
raj intelectual și moral, dar tot
odată atenție, vigilență cu atit 
mai ascuțită. Aceasta Înseamnă 
in fond o muncă disciplinată tn 
cel mai autentic înțeles ai a- 
cestui cuvînt.

Și pentru că e vorba de dls-

cotită ca un act eroic împotriva 
constrîngerii — și ea putea fi 
socotită 'astfel în multe cazuri 
— in orînduirea socialistă indis
ciplina nu mai poate avea acest 
caracter. Anton Semionovici Ma
karenko caracterizează actele de 
indisciplină în socialism ca pro
fund imorale. Și aceasta este cel 
mai autentic spirit leninist. A 
milita pentru înrădăcinarea me
reu mai temeinică în rîndurile 
tinerilor a disciplinei socialiste 
conștiente, a înfiera orice mani
festare de indisciplină — e • da-

ne Lenin, sarcina educativă a 
momentului este formarea tine
retului în spiritul nou al mora
lei comuniste. Lucrul acesta era 
necesar să se spuhă atunci, după 
cum este îoarte necesar să se 
reamintească și astăzi cit mai 
des. •

In domeniul moralei și educa
ției morale, ca și In altele, gîn
direa burgheză afișează un soi 
de obiectivism, după care etica 
ar fi o categorie neutră, aceeași 
pentru toate vremurile, pentru 
toate clasele. Alteori calomnia
torii regimului și Învățăturii co-

muniste neagă comunismului 
preocupări cu privire la morală. 
Tuturor acestora Lenin le răs
punde, fixînd cu claritate pozi
ția cea justă: Morală de-asupra 
claselor nu există 1 Morala a 
servit întotdeauna unei societăți 
date. Pentru burghezie — mo
ral este ceea ce justifică regimul 
de exploatare a omului; pentru 
noi — zice Lenin — „moral 
este ceea ce servește la distru
gerea vechii societăți exploata
toare și la unirea tuturor celor 
ce muncesc în jurul proletaria
tului care făurește noua societa
te comunistă“.

O astfel de morală trebuie 
să-și însușească tineretul nos
tru — o morală combativă, par
tinică, legată de construcția lu
mii noi socialiste. Trebuie să 
ținem mereu minte îndemnurile 
leniniste și să luptăm împotriva 
oricăror manifestări nesănătoase, 
împotriva oricărei răbufniri ale 
putredei morale burgheze în 
rîndurile unora dintre tineri.

Pătruns de morala comunistă, 
pregătit din punct de vedere in
telectual și disciplinat în mun
că și viață, tineretul poate răs
punde sarcinii pe care i-a rezer
vat-o istoria contemporană. In a- 
cest spirit s-a format tineretul 
sovietic și roadele acestei educa
ții leniniste se văd. Ne stau ca 
dovadă progresele fără prece
dent ale științei șl tehnicii so
vietice, realizările uriașe puse în 
|lujba oamenilor. I

Salutîndu-i pe oaspeți, tovară
șul Gheorghe Apostol a subliniat 
că vizita făcută în R. P. Romînă 
de activiștii sindicatelor din Bra
zilia a constituit o posibilitate în 
plus de cunoaștere reciprocă.

Activiștii sindicali din Brazilia 
au înfățișat aspecte din situația 
economică a Braziliei și nivelul de 
viață al muncitorilor, aspecte ale 
stadiului mișcării sindicale din 
Brazilia, sarcinile ei actuale și 
perspectivele de viitor. ’

Mostre ale politicii
Cuba. O telegramă venită 

deunăzi anunța: In ultimele 
72 de ore, în Cuba au fost 
ucise peste 25 de persoane și 
zeci de persoane rănite. La 
Havana deținuții politici din 
închisoarea locală s-au revol
tat. Poliția a reprimat răscoa
la. In provincia Oriente, unde 
activează forțele răsculaților 
conduse de Fidel Castro, se 
semnalează explozii de bombe 
și acte de sabotaj. Aviația lui 
Batista bombardează locurile 
unde se bănuiește că se află 
forțele lui Castro. Unități na
vale patrulează în largul coa
stei încercînd să împiedice a- 
provizionarea rebelilor.

După cum se vede președin
tele Cubei, Batista, și-a pierdut 
somnul și liniștea. La <2 
decembrie 1956, conducăto
rul tineretului, Fidel Castro a 
pornit o răscoală împotriva 
dictatorului Batista care n-a 
luat sfîrșit nici astăzi. In 
munții Sierra Maestra cloco
tește răscoala. Grevele se țin 
lanț. La începutul lunii sep
tembrie s-a răsculat garnizoana 
bazei militare de la Cienfue- 
gos, pe care dictatorul Batista 
numai cu greu a reușit s-o 
înăbușe. Pămîntul cubanez îi 
arde sub picioare. în ciuda 
măsurilor draconice luate. Miș
carea împotriva lui Batista este 
răspunsul poporului cubanez la 
politica lui antipopulară de 
represalii și asuprire. Nu e de 
mirare că împotriva acestui 
regim s-au ridicat rină și re
prezentanți ai forțelor armate 
care în trecut au constituit un 
reazim de nădejde al lui Ba
tista și personalități, ca de pildă, 
Perez Serantes. arhiepiscopul 
orașului Santiago. Dacă actua
lul guvern al lui Batista se men
ține la putere aceasta se da- 
torește sprijinului societăților 
imperialiste, al marilor latifun
diari și comercianti. al clicii 
venale din conducerea Confe
derației oamenilor muncii din 
Cuba precum și armamentului 
primit din partea S.U.A. Este 
de prevăzut că actualul guvern 
Batista nu va putea supraviețui 
prea mult. Iată de ce. S.U;A. 
urzesc pentru a lua sub con
trolul lor schimbarea eventuală 
a guvernului și a aduce la 
putere conducători din aceeași 
castă a lacheilor și trădători
lor subordonată dictatului Was-
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hingtonului și monopolurilor 
americane.

Acolo unde-și bagă coada 
imperialiștii americani, acolo, 
cu aiutorul lacheilor lor. liber
tatea și voința poporului este 
călcată în picioare. De ce P E 
limpede. 1n scopul jefuirii bo
gățiilor țării, a aservirii econo
mice și politice a țării respec
tive.

La fel e situația și în 
Guatemala. Ne amintim cu 
toții de grosolana intervenție a 
S.U.A. în treburile interne a 
acestui mic stat, 
cînd în iunie 
1954 guvernul 
democratic ales 
de popor, gu
vernul Arbenz, 
a fost răstur
nat și înlo
cuit cu o dicta
tură de tip fas
cist-militarist a 
cărei căpetenie a 
fost Castillo Ar
mas. Guvernul 
S.U.A. și mono
polurile ameri
cane în cap cu 
„United Fruit 
Company" nu se 
poate plînge de 
felul cum Ar
mas și-a în
deplinit sarci
nile. Rccurgînd  ,
el a servit pe tavă stăpînilor 
săi avuțiile țării, rodul muncii 
poporului asuprit. în luna iulie 
a.c. dictatorul Armas a fost 
asasinat de un membru al 
gărzii palatului. Acest act tre
buie interpretat ca un rezultat 
al luptei pentru putere între 
diferite clici, luptă care n-a 
încetat nici astăzi. De acest lucru 
puțin le pasă domnilor din 
Wall-Street; principalul pen
tru ei este ca toți acești lupi 
care se harțuiesc să fie în 
slujba monopoliștilor nord-ame- 
ricani.

După cum s-a mai anunțat, 
pentru desemnarea succesorului 
lui Armas au fost fixate ale
geri prezidențiale. Toți candi- 
dații erau adepți ai politicii 
acestuia, adică oameni de casă 
ai monopoliștilor americani. 
Iată însă că numai la cîteva 
zile după alegeri s-a produs o 
lovitură de stat. Noul preșe
dinte a fost răsturnat și în
locuit cu unul ad-interim care 
nici el n-a putut rezista. Cli-

de dictat

teroare,

cile militare continuă fățiș sau 
camuflat lupta pentru putere. 
Zilele trecute, junta militară 
condusă de colonelul Mendoza 
Azurdia a decretat starea de 
asediu și a suspendat garan
țiile constituționale. Totodată 
ea a hotărît, potrivit agenției 
„France Presse", să invalideze 
alegerile.

Populația Guatemalei nu 
sprijină nici una din clicile 
antagoniste. In fața palatului

guvernamental șl pe străzile 
orașului Guatemala-City au 
avut loc puternice manifestații; 
în cursul lor demonstranții au 
strigat: 7,Trăiască Arbenz'*. Si 
în acest fel populația și-a ma
nifestat, în ciuda represiunilor, 
nemulțumirea față de acei ce 
duc o politică anti-populară, 
de aservire a țării intereselor 
străine.

Indiferent de persoana care
va conduce guvernul guate
malez un lucru e clar, și a- 
nume, că marionetele impuse 
de Wall-Street nu se pot men
ține la putere nici măcar o zi 
fără sprijinul baionetelor ame
ricane.

Evenimentele din Cuba si 
Guatemala vădesc cu priso
sință instabilitatea acelor regi
muri impuse din afară, cu 
forța, de către imperialiști. De 
aceea masele populare din ță
rile aservite dolarului iși ma
nifestă nemulțumirea, luptînd 
pentru o politică conformă cu 
interesele lor naționale.

D. MIHAIL
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