
AUGUSZTUS 23, HAZÁNK FELSZABADULÁSÁNAK NAPJA 

Lelkesedéssel és hazafias szeretettel ünnepli országunk népe fel-
szabadulásunk 28. évfordulóját, azt a sorsdöntő jelentőségű eseményt, 
amely megnyitotta előtte szabadságának és felvirágzásának útját. 

Augusztus 23-a új korszakot jelent a román nép történetében: azok-
nak a forradalmi átalakulásoknak a korszakát, amelyeknek során kivívta 
függetlenségét, létrehozta a szocialista rendszert, megteremtette szabad 
életét és méltó helyet biztosított magának a világ népei között. 

Űjabb és újabb eredményeink évről évre meghatározzák augusztus 
23-nak ünnepi tartalmát; állandó marad azonban benne az a mélységes 
hála és elismerés, amellyel népünk minden alkalommal adózik azoknak, 
akik életüket áldozták a fasizmus legyőzéséért, hazánk szabadságának 
kivívásáért. Ez a hála irányul mindenekfelett az RKP felé, az anti-
fasiszta nemzeti fegyveres felkelés kezdeményezője, megszervezője és 
vezetője felé. 

Az 1944-i augusztusi felkelés határkő a román nép történelmében: 
kezdetét jelzi azoknak a forradalmi változásoknak, amelyeket a dolgozó 
nép nemzeti szabadságának és társadalmi igazságosságra irányuló esz-
méinek kiteljesítésében vívott ki. 

Az RKP vezetésével a demokratikus antifasiszta harc olyan társa-
dalmi mozgalommá alakult, amely megváltoztatta a román társadalom 
fejlődésének egész menetét. A reakciós erőket szétzúzták, meghonoso-
dott és megszilárdult a nép demokratikus hatalma, élén a munkásosz-
tállyal, és megvalósult a szocializmus végleges győzelme városon és fa-
lun. Szocialista rendszerünk a tömegek harcának gyümölcse, teljes mér-
tékben azonosul a dolgozók életével és törekvéseivel s szüntelenül erő-
södik népünk lelkes harca révén. 

Ebben az évben augusztus 23-át az RKP Országos Konferenciáján 
kidolgozott program megvalósítására irányuló törekvések jegyében ün-
nepeljük. Ez a program arra hivatott, hogy valóra váltsa a X. Párt-
kongresszusnak a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom felépítésére 
vonatkozó határozatait. Nicolae Ceau?escunak, az Államtanács elnökének 
lelkes felhívása az országos konferencián tömören foglalja össze ezt a 
programot: „Tegyünk meg mindent, hogy 10—15 éven belül országun-
kat a gazdasági, tudományos és kulturális fejlődés magas szintjére 
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emeljük, kiváló életszínvonalat biztosítsunk a dolgozóknak, számoljuk fel 
végérvényesen a múltból örökölt lemaradást, hagyjuk magunk mögött 
a fejlődő ország stádiumát és Romániát mindenben a modern civilizáció 
színvonalára, a világ fejlett nemzetei közé emeljük." 

Ennek az alapvető célkitűzésnek jegyében bontakozik ki ma or-
szágszerte a hazafias tömegmozgalom a jelenlegi ötéves tervnek határidő 
előtti teljesítéséért az egész országot átfogó szocialista verseny légköré-
ben. A nemzetgazdaság fejlesztése az ország sokoldalú haladásának 
alapvető tényezője, mert az ezen a téren elért eredmények biztosítják 
a nemzeti jövedelem növelését és teszik lehetővé a nagyobb beruházási 
programot, és ezáltal mind nagyobb összegek fordíthatók a nép élet-
színvonalának emelésére. 

Az ezen a téren elért eddigi eredményeket egy pár adattal is szem-
léltetjük. Az alkalmazottak száma jelenleg. 2,6-szor nagyobb, mint 1950-
ben volt, a reálbér 2,7-szer haladja meg az 1938 évit. Az utóbbi évek-
ben megjavult a munka javadalmazási rendszere, nőtt a dolgozók összes 
kategóriájának fizetése, elsősorban pedig a kis fizetések emelkedtek, to-
vábbá a nyugdíjak és a családi pótlékok. Növekedett jelentős mértékben 
a parasztság jövedelme is. Jelentősen hozzájárult az életszínvonal emel-
kedéséhez a lakásépítkezések fejlődése, az ellátás javítása, az oktatásra, 
művelődésre, egészségvédelemre szánt alapok lényeges növelése. Nagy-
számú társadalmi-kulturális létesítmény épült. Jelenleg az ország lako-
sainak több mint egyötöde részesül különböző fokú oktatásban. Az 
általános kötelező 10 éves oktatás egyre bővül, a szakmai, líceumi 
és egyetemi fokú oktatás állandóan fejlődik. A tudománnyal szerves 
kapcsolatban fejlődik az új ember kialakítását szolgáló művészet és 
kultúra. 

Mindaz, amit a hazai szocialista építés során hazánk népe megvaló-
sított, nemcsak az ország, de a szocializmus és a béke világügyét is 
szolgálja. Az új rendszer felépítésében, valamint nemzetközi tevékeny-
ségében elért sikereivel Románia hozzájárult a szocialista világrendszer 
megszilárdításához, a szocializmus eszméi által világszerte gyakorolt 
befolyás növeléséhez. 

Románia Szocialista Köztársaság szervesen egybekapcsolja nemzeti 
feladatait a nemzetköziekkel. Miközben megvalósítja a sokoldalúan fej-
lett szocialista társadalom építésének átfogó programját, az együttmű-
ködésért, békéért és a társadalmi haladásért határozottan küzdő állam-
ként jelentkezik a mai világban. Következetesen helyezi nemzetközi 
munkásságának középpontjába az összes szocialista országokkal való 
barátság, szolidaritás és sokoldalú együttműködés erősítését, annál is 
inkább, mivel a társadalmi rendszer és ideológiai közösség fűzi ezekhez 
az országokhoz. Ugyanakkor azonban a békés egymás mellett élés elvé-
nek szellemében és figyelembe véve azt, hogy a jelenkori tudományos-
műszaki forradalom feltételei között szükséges aktívan bekapcsolódni 
a nemzetközi munkamegosztásba, harcol a világ összes országaival való 
gazdasági és más természetű együttműködés és kooperáció fejleszté-
séért, tekintet nélkül az országok társadalmi berendezkedésére, a szu-
verenitás és függetlenség, a jogegyenlőség és a kölcsönös előnyök tisz-
teletben tartása alapján. Ezt az állásfoglalást fejtette ki Nicolae 
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Ceau§escu, az Államtanács elnöke a Párt Országos Konferenciáján, rá-
mutatva arra, hogy maradéktalanul tiszteletben kell tartani a világ ösz-
szes államai közti kapcsolatok demokratikus elveit és szabályait. 

Így Románia Szocialista Köztársaság egész bel- és külpolitikája 
méltó helyet biztosított hazánknak a világ nemzetei sorában, kiemelkedő 
helyet a béke és haladás erőinek világfrontján. 

A 28 év alatt elért eredmények, a dolgozó népünk erejébe vetett 
hit és az ország összes dolgozóinak a szocialista rendszerhez való szoros 
hozzákapcsolódása olyan tények, amelyek arra jogosítják hazánk népét, 
hogy teljes bizalommal tekintsen jövője felé. 

Az unitárius egyház, hívei és lelkészei, örömmel köszöntik augusz-
tus 23-án szocialista társadalmunk 28 évre terjedő megvalósításait. Tel-
jes odaadással csatlakozunk azokhoz az átalakító és nevelő jellegű tö-
rekvésekhez, amelyeket szocialista rendszerünk célul tűzött ki és még 
nagyobb erővel munkálkodunk szeretett hazánk felvirágoztatásán és a 
béke védelmében. 

\ 



AZ ÁLLAM ÉS EGYHÁZ SZOLGÁLATÁBAN 

A Vallásügyi Hivatalban tartott beszéd a püspökké való 
választást elismerő törvényerejű rendelet átvételekor. 

(Bukarest, május 25) 

Mélyen tisztelt Elnök Űri 
Mély hálámat fejezem ki Románia Szocialista Köztársaság Állam-

tanácsa Elnökének, Nicolae Ceau§escu úrnak a bizalmáért, hogy engem 
az unitárius egyház püspöki tisztségében elismert, melyre a Székelyud-
varhelyen f. év március 19-én tartott Zsinati Főtanács megválasztott. 

Meg vagyok győződve, hogy ennek az elismerésnek kétszeres je-
lentősége van; egyfelől kifejezésre juttatja Államunk vezetőségének 
megbecsülését és értékelését azért a tevékenységért, amit egyházunk 
eddig kifejtett, másfelől pedig bizonysága a szerény személyembe he-
lyezett bizalomnak, amellyel Államunk Vezetősége méltónak talált a 
legmagasabb egyházi tisztség elfoglalására. 

Egyházunknak minden időben szilárd meggyőződése volt, hogy ala-
pítónknak és első püspökünknek, Dávid Ferencnek szellemi hagyatéka 
hazánkban élő híveinket vallásos hivatásuk betöltésére hívja el. Hí-
veink lelkében mindig égett és ég ma is a vágy az igazság szüntelen 
kutatására és megismerésére, valamint a lelkiismereti szabadság meg-
valósítására. Egyházunk célkitűzése minden időben a hitre alapított fel-
fogás, az anyagi és szellemi haladás szüntelen munkálása, mások hitének 
és meggyőződésének tiszteletbentartása volt. 

Jóleső érzéssel állapítjuk meg, hogy országunkban a vallási és lel-
kiismereti szabadság valóság. Örömmel látjuk, hogy Románia Szocia-
lista Köztársaságban a különböző vallásfelekezetek közti egyenetlenke-
dés már a múlté, a vallásfelekezetek betöltik sajátos szerepüket, egy-
mással a legjobb kapcsolatban vannak és vállvetve keresik az utat a 
román nép építő erőfeszítéseinek támogatására. 

Egyházunk a jézusi tanítások alapján, Dávid Ferencnek és hithű 
elődeinek szellemében hangsúlyozottabban, mint bármikor a múltban, 
minden erejével és a tiszta lelkiismeretből fakaidó felelősségérzettel kí-
ván harcolni a népek és a nemzeték közötti megértésért, békés együtt-
élésért, a békéért és szeretetért, a másokkal szembeni türelmességért, 
jóakaratért és az összetartásért. 

Boldog vagyok, hogy ezen az ünnepélyen országunk többi egyhá-
zainak képviselői is jelen vannak. Ez beszédes bizonyítéka jó kapcso-
latainknak és annak a megbecsülésnek, amelyet Államunk részéről él-
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