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Legjobb törekvéseink megszemélyesítője 

Nagy Nemzetgyűlésünk első ülésszakának egyhangú határozata, amely szo
cialista köztársaságunk elnöki tisztségébe ismét Nicolae Ceauşescu elvtársat vá
lasztotta, a hazánk történelmi útját meghatározó tényezők logikájának újabb meg
nyilvánulása volt. 

Törvényszerű és logikus, hogy társadalmunk legfelelősebb tisztségét az a férfiú 
töltse be, aki előrehaladásunk legdinamikusabb egyénisége, eredményeink, bel- és 
külpolitikánk legmarkánsabb megszemélyesítője, alkotó energiáink leghivatottabb 
megtestesítője. 

Nevéhez fűződnek szocialista építésünk döntő jelentőségű mozzanatai, ame
lyek az új társadalom kialakítása korunk feltételeihez mért, modern módszereinek, 
a szocialista forradalom alaptételeinek a hazai adottságokhoz való alkalmazásával 
az ország fejlődésében új szakaszt nyitottak — a reális lehetőségek tudományos 
megalapozásának és azok lehető legteljesebb értékesítésének szakaszát. Az ő kez
deményezése nyomán tértünk rá az előbbi idők gazdaságpolitikájáról nemzet
gazdaságunk erőforrásainak szakavatott számbavételére, az erre alapozott, nagy 
távlatokat feltáró, népünk anyagi és kulturális felemelkedését gyorsabb ütemben 
biztosító ötéves tervek kidolgozására. Ennek eredményeként ipari termelésünk 
értéke az 1965. évi 170 milliárddal szemben 1975-ben közel 580 milliárdra emel
kedik, ipari kapacitásunk növekedése az utóbbi évtizedben két és félszeresen ha
ladja meg az előző három ötéves terv megvalósításait — hogy csupán szocialista 
társadalmunk építésének fő mutatószámaira hivatkozzunk. 

Elnökünk fáradhatatlan ösztönző tevékenysége kihat társadalmi életünk vala
mennyi területére, fokozza dolgozó társadalmunk munkalendületét, serkenti alkotó 
energiáit, azon gazdasági, szociális és politikai struktúráknak a kialakítását, ame
lyek annyira jellemzőek a ma Romániájára. 

Vezetése alatt hazánk nemzetközi kapcsolatai nagymértékben növekedtek. 
Diplomáciai tevékenysége, személyes kapcsolatainak kiépítése és következetes ápo
lása államok, népek, haladó társadalmi mozgalmak kimagasló személyiségeivel az 
egész világ közvéleménye előtt gyarapították Románia nemzetközi tekintélyét. E 
politika eredményeként országunk ma 120 állammal tart fenn diplomáciai s több 
mint 130 országgal gazdasági kapcsolatot. Ötéves tervünk első négy esztendejében 
nemzetközi gazdasági csereviszonyaink átlagos évi növekedése több mint 21 szá
zalékot ért el. 

Kommunista pártunk súlya a nemzetközi munkásmozgalomban főtitkár-elnö
künk vezetése alatt megnőtt. A tudományos szocializmus alaptételeinek alkalma
zása a társadalmi viszonyok jelenkori, a tudományos-műszaki forradalom meg
határozta feltételek között széles síkú elméleti tevékenységének központi kérdése. 
Korunk általános, az emberi társadalom egészét átfogó kérdésének mélyreható 
elemzésére jellemző az a mód is, ahogyan a nemzet szerepét hangsúlyozza a sok
oldalúan fejlett szocialista társadalom megteremtése és a kommunizmusra való 
áttérés történelmi szakaszában, amikor felhívja a figyelmet a világban még létező 
imperializmus és nemzetközi reakció elleni ideológiai harc jelentőségére, s ugyan
akkor óva int a dogmatizmus, a szektarianizmus veszélyétől, amikor síkraszáll 
a nemzetközi munkásmozgalom egységéért, és védi valamennyi munkáspárt jogát 
ahhoz, hogy önállóan határozhassa meg bel- és külpolitikáját, a szocialista társadalom felépítésében követendő útját és annak módozatait. 

Hazánk együttélő nemzetiségei szempontjából, a romániai magyarság mint 
nemzetiségi közösség távlatai szempontjából pártunk nemzeti politikájának tovább
fejlesztésében hasonlóképpen iránymutató jelentősége van az RKP Programjában 
ismételten megfogalmazott téziseknek a szocialista nemzet és a szocialista nem
zetiség társadalmi kategóriáinak szerepéről, az állampolgárok nemzetiségre való 



tekintet nélküli jogegyenlőségéről mint a szocialista és kommunista társadalom 
felé való haladásunk objektív szükségességéről dolgozó népünk forradalmi egysé
gének további szilárdítása érdekében: „A nemzeti kérdés tárgyalásakor nem fe
ledkezünk meg arról, hogy történelmi távlatban, a kommunista korszakban, pár
huzamosan az osztályok eltűnésével, a fizikai és az értelmiségi munka, a mező
gazdasági és az ipari munka közötti különbségek fokozatos felszámolásával és a 
falusi életkörülményeknek a városiakéhoz való közeledtével, a dolgozók egysége 
nemzetiségi különbség nélkül magasabb fokra fog emelkedni; a dolgozók, nemze
tiségre való tekintet nélkül, mindinkább beilleszkednek a sokoldalúan fejlett szo
cialista társadalom és a kommunizmus felépítésének folyamatába, a kommunista 
társadalom egységes dolgozó népébe." 

Sokoldalúsága, társadalmunk minden részlegére kiterjedő figyelme, az elmé
let és a gyakorlat terén egyaránt érvényesülő kezdeményezőkészsége, intézkedé
seinek tömegeket mozgósító ereje igazolja népünk iránta oly erőteljesen megnyil
vánuló bizalmát. Igazolja azt a meggyőződésünket, hogy pártunk és országunk 
élén egy olyan vezetőt tudhatunk, akivel dolgozó népünk tovább halad a XI. kong
resszus programját követve az anyagi és szellemi jólét magasra ívelő útján, 
és maradéktalanul teljesíti feladatait a szocialista népek közösségében a béke és 
a népek közötti, világszerte erősödő testvéri összefogás valóra váltásában. 

Takács Lajos 

Tisztelet az államférfinak 

A köztársaság egyenlő emberek hona. A köztársaság hatalmas család, amely
nek boldogsága minden családtag munkájától és tisztességétől függ, mindenki mun
kája és a haza arca a boldogság forrása. Az elnököt a munkanap első órája mun
kahelyén találja, földművesek ivadéka ő, tudja, a munka a felfénylő reggellel kez
dődik. Szülei, a mi szüleink és szüleinknek szülei századok óta szántják az ország 
földjét; s nekünk is szántanunk kell Románia földjét, hogy a búza békességben 
érjen sárgára, mint a nemzeti lobogó aranyszíne. Az elnök Drobeta-Turnu Seve
rinben, Iaş i -ban, Vajdahunyadon és Kolozsvár-Napocán elbeszélget az emberekkel, 
kezet szorít az emberekkel, azokkal, akik építenek, a munkásokkal, maga is dolgozó 
lévén és a munkásosztály fia, zsenge korától munkás. Fáradhatatlan, mert tudja, 
hogy az emberek szabadsága a munkájukból fakad és az emberek szabad szelle
méből, hogy munka és szabad gondolat nélkül nincs haladás, hogy a munka és az 
alkotás megbonthatatlanul egy. Tizennégy éves korától tudja, hogy a szabadság 
fegyverei a haladás és a béke fegyverei, és hogy nem, ezerszer nem és nem azok. 
a fegyverek, amelyek őt őrsről őrsre és csendőrkézről csendőrkézre hajtották gyer
mekfejjel a falujáig. Azóta tudja, hogy Románia jólétét az ember szabadsága, az 
ember munkája, a béke szavatolja. Ezekben a napokban, amikor tavaszba fordul 
március hava, s a nap is tavaszra fordul, a mi elnökünk esküvel fogadta — s vele 
együtt mi is —, hogy az ország napjai derék napok lesznek, fényhez igazodók, 
tetteinkben és szavainkban kiteljesedők. Embert az emberhez, tettet a tetthez, szót 
a szóhoz fűzve az egész ország esküdött fel a háromszínű lobogó vörösére — mely 
az ártatlanul sarjadó fű alatt nyugvó eleink vérvöröse is —, hogy a mi hegyeink 
a mieink legyenek, és a mieink legyenek a vizeink, és a mieink legyenek a gondo
lataink. A mi elnökünk, a mi választottunk ismeri, hiszen értelmiségi, a szavak 
értelmét és hatalmát, tudja, hogy nem szabad játszani a szavakkal, pusztába kiál
tani, tudja, hogy senkinek a világon nem szabad a szélbe szórnia őket, ha nem, 
akar vihart aratni, ő tudja ezt, és kimondja, a maga nevében és a mi nevünkben, 
kimondja, hogy minden népnek tisztelnie kell a többi nép szabadságát és független
ségét, ha ragaszkodik a maga szabadságához és függetlenségéhez. Egünk derűs kékje 
lobogónk kékjében, íme, elnökünk üzenete a világnak, és Köztársaságunk ezt pél
dázza: Románia — békés nap a világ körében. 
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