
50 ÉV AZ ORSZÁG SZOLGÁLATÁBAN 

Történelmi jelentőségű eseményt ünnepelt az ország január hónap-
ban: Nicolae Ceau§escu, Románia Szocialista Köztársaság elnökének szü-
letésnapját és forradalmi munkásságának 50. évfordulóját. A megemlé-
kezés során fölidézték bátor kiállását, forradalmi munkásságát, jelent 
és jövőt építő nagyszerű tetteit. Hazánk dolgozói — románok, magyarok, 
németek és más nemzetiségűek — köszöntötték államelnökünket, aki-
nek élete már kora ifjúságától egybekapcsolódott az ország dolgozóinak 
az utóbbi félévszázadban folytatott elszánt küzdelmével, jövőt építő mun-
kájával, eredményeivel, gondjaival, törekvéseivel és terveivel. Nicolae 
Ceau§escu elnökben azt a vezetőt köszöntjük, akinek neve, mélyen szántó 
elméleti munkássága és fáradhatatlan gyakorlati tevékenysége elválaszt-
hatatlan az utóbbi 18 esztendő fejlődésétől, gazdasági, társadalmi politi-
kai és kulturális életétől. Az 1974. március 28-án államelnökké történt 
választása nagy jelentőségű esemény volt a Romániában végbemenő szo-
cialista építés folyamatában. Új korszak kezdődött, melynek fő jellemzői: 
a társadalom vezetésének tudományos, ésszerű és újító szelleme, a nép-
tömegekkel való kapcsolat megerősítése, az alkotó energiák mozgósítása, 
az egész nép részvétele történelme tudatos formálásában, a munka és az: 
élet ú j minőségének meghonosítása, a tudomány és kultúra felvirágoz-
tatása. 

Az évforduló alkalmával örömmel és megelégedéssel állapítjuk meg, 
hogy hazánkat az egész világon értékelik és tisztelik az ú j rendszer épí-
tésében elért nagyszerű megvalósításokért, dinamikus béke- és együtt-
működési politikájáért, a mai nemzetközi élet bonyolult kérdéseinek meg-
oldásában vállalt szerepéért. Nicolae Ceau^escu elnöknek a nemzetközi 
életről való felfogását és elgondolásait egyre inkább értékelik a világ-
ban, személyét pedig a világ politikai élete kiemelkedő képviselőjeként,, 
a békéért és leszerelésért vívott harc, a népek közötti feszültség enyhülése 
és az együttműködés élenjárójaként tartják számon. 

A sokoldalúan fejlett szocialista társadalom építésének útjára lépett 
román nép kiemelkedő sikereket ért el az ipar és a mezőgazdaság erő-
teljes fejlődése terén. Országunk dinamikus külpolitikát és következetes 
békepolitikát folytat, amelynek leghivatottabb képviselője Nicolae 
Ceau§escu államelnök. Egyik kezdeményezője volt annak a békemozga-
lomnak, amely világszerte síkraszállt a feszültség csökkentéséért, a szem-
benálló katonai tömbök egyidejű fölszámolásáért, a jobb életlehetősé-
geket gátló fegyverkezés korlátozásáért. Hazánk küldöttségei az elnök 
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üzenetét vitték el a nemzetközi fórumokra, követelve a fegyverkezési 
verseny korlátozását, a hadi kiadások csökkentését és nem utolsósorban 
az igazságosabb gazdasági rend és kapcsolatok elveinek elfogadását. 
„Egybe kell fognunk az összes népek erőfeszítéseit — mondotta Nicolae 
Ceau§escu államelnök egyik beszédében — egy igazabb, jobb világért 
és mindent meg kell tennünk, hogy a népek, a világ fő erői teljes egy-
ségben munkálkodjanak a béke biztosításáért, a legmagasztosabb emberi 
jog, az élethez és a szabadsághoz való jog biztosításáért, a nemzetek 
jólétének és boldogságának megvalósításáért". 

Felidézzük a Nagy Nemzetgyűlésnek az elmúlt év júniusában 
Nicolae Ceau§escu elnök kezdeményezésére kibocsátott és az Egyesült 
Nemzetek Szervezetéhez intézett leszerelési és békefelhívását, melyet 
országunk 22 millió állampolgárával együtt Egyházunk lelkészei és veze-
tői is aláírásukkal erősítettek meg, kifejezésre juttatva hozzájárulásukat 
a felhívásban foglalt nemes célok támogatására. 

Meg kell említenünk azt a tényt is, hogy a román társadalom fe j -
lődésének ebben a korszakában új út nyílt meg, amelyen minden társa-
dalmi osztálynak, az egész népnek nemzetiségi hovatartozás nélkül, szé-
leskörű demokratikus keretben lehetősége van tevékenyen részt venni 
a társadalom vezetésében. Ez a keret a Szocialista Demokrácia és Egy-
ség Frontja, melynek tagjai között ott van Egyházunk számos lelkésze és 
tagja. Vezető szerveibe megválasztották Egyházunk képviselőit is, élén 
a püspökkel. 

Nagy jelentőségűnek tartjuk Románia következetes nemzetiségi po-
litikáját, amely biztosítja a jogegyenlőséget minden állampolgár szá-
mára. Ez a politika az évszázadok óta együttélő nemzetiségek valósá-
gából indul ki, hogy a társadalmi építés terén elért eredmények, nem-
zetiségre való különbség nélkül az összes dolgozók munkájának, áldoza-
tának és erőfeszítéseinek a gyümölcsei. Meg kell említenünk azt a sajá-
tosan minket is érintő tényt, hogy a jogegyenlőség megvalósításában 
biztosítva van Egyházunkban is az anyanyelv szabad használata, szellemi 
javaink, hagyományaink megőrzése. 

Az 50 éves évforduló alkalmából Egyházunk vezetői, lelkészei és 
hívei kifejezzük mély tiszteletünket köztársaságunk elnöke, Nicolae 
Ceausescu iránt. Ugyanakkor minden erőnkkel támogatjuk azokat a tö-
rekvéseit, amelyek egyfelől hazánk felvirágoztatására, másfelől a világ 
békéjének biztosítására és az emberiség boldog jövőjének megteremté-
sére irányulnak. 




