
ÜNNEPKÖSZÖNTÉSÜNK 

Vannak o lyan történelmi események, amelyek szoros összefüggés-
ben állnak napjainkkal , sőt korunkat , társadalmi berendezésünket, egész 
életünket el sem tudjuk képzelni nélkülük. I lyen nap augusztus huszon-
harmadika is. Olyan ha tárkőnek tekint jük, amely jelen korunknak min-
den tekintetben a kezdetét jelzi. 

Ünnepköszöntésünk méltó ahhoz az eseményhez, amely megnyi-
tot ta az utat Románia imperialista uralom alóli végleges felszabadulá-
sához, a szabad élethez, és ki tár ta a kapuka t a mélyreható forradalmi 
átalakulások, a szocialista felvirágzás előtt. Erről a történelmi fordu-
latról mondotta Nicolae Ceau§escu, köztársaságunk elnöke: ,,A párt 
megvalósí tva a katonai-fasiszta diktatúra megdöntéséért síkraszálló 
összes erők széles egységét, erősítve együt tműködését a katonai erők-
kel, előkészítette és diadalra vit te az 1944. augusztus 23-i nemzeti anti-
fasiszta és antiimperialista fegyveres felkelést, amely fel tár ta a román 
nép számára az utat, hogy sa já t kezébe v e g y e sorsa i r á n y í t á s á t . . . Az 
1944. augusztus 23-i történelmi aktus lehetőséget teremtett a román tár-
sadalom új, demokrat ikus és haladó fej lődésére, lehetővé tette, hogy 
népünk végérvényesen k iv ív ja nemzeti függetlenségét és szuvereni-
tását ." 

Augusztus 23-a ma eszünkbe ju t ta t j a azokat a nagyszerű reformo-
kat és megvalósításokat, amelyek által az eltelt 33 év alatt ú j arculatot 
kapot t az egész ország, azt a magasrendű életformát, amelynek eléré-
séér t összefogott az ország dolgozó népe — románok, magyarok, né-
metek és más nemzetiségűek teljes jogegyenlőségben, szilárd pártkö-
rüli összeforrottságban. Örömmel ál lapí t juk meg az eredményeket , ame-
lyeket elért hazánk az iparosítás szüntelen fejlesztése, a mezőgazda-
ság gépesítése, a kultúra ki terjesztése, a sokoldalúan fej let t szocialista 
társadalom épí tése terén. Olyan megvalósí tások ezek, amelyek a civi-
lizáció eddig nem tapasztalt magas fokára emelték az ország népének 
életszínvonalát . 

A belső megvalósí tások és elért e redmények mellett bölcs, reális 
és humanista e lvekre épül az ország külpol i t ikája is: a te l jes jogegyen-
lőségre, a nemzeti függetlenség és szuverenitás t iszteletbentartására, 
a belügyekbe való be nem avatkozásra, a kölcsönös előnyökre, az erő-
szakmentességre, minden nép azon jogának elismerésére és támoga-
tására, hogy ura lehessen sa já t sorsának és sorsa i rányí tásának, 
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A világ különböző nemzetközi szervezeteiben elhangzott kezde-
ményező javaslatok az emberiség számtalan égető problémáinak meg-
oldására, melyeket országunk képviselői tet tek, és amelyek kedvező 
visszhangra találtak, országunknak a különböző világszervezetek mun-
kálata iban való képviselete, csupán egynéhány adat, amely ragyogóan 
példázza külpoli t ikánk reális, humanis ta és dinamikus voltát . Ennek 
tudható be, hogy országunk és nagyrabecsül t vezetői ha tár ta lan meg-
becsülésnek, t iszteletnek és tekinté lynek örvendenek a vi lág összes 
népei között. 

Amikor a nemzeti antifasiszta és antiimperialista fegyveres felke-
lés 33. évfordulóját köszöntjük, nemcsak a megtett utat mérlegeljük, 
hanem jövőnket is tanulmányozzuk, holnapi feladatainkat is számba 
vesszük. Tudjuk, hogy nagy út áll előttünk, sok még a teendőnk. Azon-
ban eddigi eredményeink és távlat i célkitűzéseink biztos zálogot jelen-
tenek további lendületes előrehaladásunkhoz. Ünnepi t isztelgésünkben 
hitet teszünk amellett, hogy mi, egyházunk vezetői és hívei, az eddiginél 
még fokozottabb mértékben részt k ívánunk venni a hazánk további elő-
menetelét szolgáló minden építő munkában. Ezzel az érzéssel köszönt-
jük augusztus 23-át. 



HARMINCÉVES A KÖZTÁRSASÁG 

Három évtized telt el azóta, hogy a munkásosztály 1947. december 
30-án megdöntöt te a királyságot, és kikiáltottuk a Népköztársaságot . 
Szabad és független ország lett Románia, ahol a dolgozók igazi urai 
sorsuknak, munkájuknak, hazá juk kincseinek és minden vagyonának. 
,,A köztársaság kikiáltása — mondotta Nicolae Ceau$escu, köztársasá-
gunk elnöke — annak a harcnak a betetőzése volt, amelyet évszázadok 
során a román nép, a nép haladó erői v ívtak a nemzeti és társadalmi 
felszabadulásért, a függetlenségért , a haladásért és a jobb életért. A 
monarchia megdöntése annak nyomán vált lehetővé, hogy az ország 
felszabadulása után mélyreható demokratikus, forradalmi átalakulások 
mentek végbe társadalmunkban, a munkásosztály a parasztsággal szö-
vetségben sorsmeghatározó ütközeteket vívott a kizsákmányoló osz-
tályok megdöntéséért és a hatalom kivívásáért ." A történelmi évfordu-
lón visszatekintünk a megtet t útra, hogy jobban megérthessük a jelent, 
és vi lágosabban láthassuk a jövőt. 

1,947 decemberének történelmi momentuma ú j uta t nyitott az or-
szág fej lődésében. A dolgozó parasztsággal szövetséges munkásosztály 
kivívta a te l jes politikai hatalmat . A köztársaság kikiál tása után életbe 
lépett az ország első demokrat ikus alkotmánya, mely hazánk történel-
mében első ízben mondta ki: ,,a tel jes államhatalom a néptől ered és 
a népé". Alig félévvel azután, hogy megszületett a köztársaság, államo-
sították az al talaj i kincseket, természeti erőforrásokat, a termelőeszkö-
zök nagy részét. Megindult a termelőerők fejlesztése, a szocialista ipa-
rosítás, a nemzetgazdaság korszerűsí tése és fejlesztése az ötéves ter-
vek keretében. A gyors ütemű iparosítás jó tékony hatással volt az 
egész ország gazdasági-társadalmi életére. A szövetkezetesített mező-
gazdaság gépesítése és kemizálása kimozdította a fa lvakat a félfeudális 
elmaradottságból. A tudomány, a művészet, a kultúra felvirágzása szel-
lemiekben lendítette fel annak a népnek az életét, amelyet a vagyon 
és a származás előjogai addig megfosztottak a magasabb iskoláztatás-
ban való részesedéstől. Emelkedett a nép általános életszínvonala. Át-
alakult a társadalom s t ruktúrá ja , melyben a munkásosztály, szövetség-
ben a parasztsággal, a fe j lődés mozgatóerejének bizonyult; az ú j ér-
telmiség pedig egyre ak t ívabb szerepet tölt be. A nagy átalakulásban 
megszületett és fej lődésnek indult a szocialista nemzet; e folyamatban 
elhatározó fontosságú volt a párt nemzetiségi pol i t ikájának következe-
tes alkalmazása. 




