
MEGÚJULT ÉLETÜNK N(ÉGY ÉVTIZEDE 

Minden ország és nép életében vannak történelmi események, melyek 
lezárnak egy korszakot és ú j fejlődési távlatok kezdetét jelentik. Románia 
történelmében ilyen az 1944. augusztus 23-i társadalmi és nemzeti, ant i-
fasiszta és antiimperialista felszabadító forradalom, melynek 40-ik évfor-
dulóját ünnepeljük. 

A felszabadító forradalom fegyveres felkeléssel kezdődött, mely a 
munkásosztály, a néptömegek akaratának, forradalmi harcának eredmé-
nyeként robbant ki, annak nyomán, hogy a Román Kommunista Párt 
vezetésével szövetségbe tömörültek az összes antifasiszta, demokratikus, 
hazafias erők. Az augusztus 23-án kezdődött felszabadító forradalom meg-
döntötte a katonai-fasiszta diktatúra politikai rendszerét és függetlenítette 
az országot a német imperializmustól. Románia minden erejével belépett 
a Szovjetunió, a szövetséges hatalmak oldalán, az antihitlerista háborúba, 
és súlyos áldozatokat hozott az ország felszabadításáért, valamint Magyar-
ország, Csehszlovákia és Ausztria egyes részeinek felszabadításáért, a 
végső győzelemig. Románia ezzel jelentősen meggyorsította a hitlerista 
Németország teljes vereségét. 

A társadalmi és nemzeti felszabadító forradalom ú j történelmi kor-
szakot nyitot t meg, melyben a román nép saját kezébe vehette sorsá-
nak alakulását. A Román Kommunista Párt vezette munkásosztály és 
néptömegek forradalmi harcának kiemelkedő eredményei a négy évtized 
alatt: 1945. tavaszán végrehajtott földreform. 1947. december 30-án a ki-
rályság megszüntetése és a köztársaság kikiáltása. 1943. június 11-én a 
főbb ipari vállalatok, a bankok, a szállítás és a kereskedelem államosí-
tása. 1948. augusztus 3-án tanügyi reform. 1949—1962 között a mező-
gazdaság szövetkezetesítése. 1951-től az egymást követő ötéves tervek si-
keres megvalósításával létrejött egységes szocialista nemzetgazdaság. 1965. 
augusztus 21-én Románia Szocialista Köztársaság ú j Alkotmányának elfo-
gadása, és ezzel a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom megteremté-
sének szakasza kezdődött meg. Nicolae Ceausescu államelnök a négy év-
tized jelentőségét a következőkben foglalta össze: „Románia az idén 40. 
évfordulóját ünnepli a társadalmi és nemzeti felszabadító forradalomnak, 
amely megnyitotta az utat az ú j társadalmi rend építésére, a szocializmus 
megteremtésére való áttérés előtt. Ebben az időszakban Románia több 
történelmi szakaszon ment át. Egyszer s mindenkorra felszámoltuk a 
kizsákmányoló osztályokat, véget vete t tünk az ember ember általi elnyo-
másának, megteremtettük a szocialista társadalmat, és a sokoldalúan fe j -
lett szocialista társadalom építésének a szakaszában vagyunk." 

Dolgozó népünk a négy évtized alatt rendkívüli eredményeket ért el 
a nemzetgazdaságban és a társadalom életében. Az ipari termelés az 
1938-as évhez viszonyítva ma meghaladja annak százszorosát. Amit ak-
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kor egy év alatt termeltek meg, azt ma kevesebb mint egy hét alatt ál l í t -
ják elő. A háború előtti időben az ipar néhány nagyobb központban kon-
centrálódott, míg ma arányosan eloszlik az ország egész területén. Az ipar 
fejlesztésével egyidejűleg a mezőgazdaság is megfelelő fejlődésen ment 
át. Amíg a háború előtt átlagban évi 8 millió tonna gabonát termelt, az 
utóbbi években 20 millió tonna feletti rekord termést ért el. Az ipar és a 
mezőgazdaság fejlesztése hozzájárult az anyagi és szellemi jólét megte-
remtéséhez és a gazdasági függetlenség eléréséhez. Az életszínvonal jel-
lemzésére csupán egy adatot emelünk ki, éspedig azt a tényt, hogy ma 
az ország lakosságának több mint 70 százaléka ú j lakásban lakik! 

Az elmúlt négy évtized fejlődésében kiemelkedő jelentőségű a leg-
utolsó tizenkilenc év, amióta országunk élén Nicolae Ceasescu államelnök 
áll. Vezetése alatt hazánk ú j a b b és újabb sikereket ért el az ipar és m e -
zőgazdaság fejlesztése és az életszínvonal emelése terén, valamint a bel-
és külpolitikában, a békevédelem és leszerelés terén. Államelnökünknek 
köszönhető, hogy Románia tekintélye a nemzetközi életben rendkívüli 
mértékben megnőtt. 

Felszabadulásunk 40-ik évfordulóján meg kell említenünk, hogy az 
Alkotmány teljes egyenjogúságot biztosít minden állampolgár részére 
nemzeti különbség nélkül; biztosítja a lelkiismereti és vallásszabadságot. 
Az Unitárius Egyház hívei és lelkészei, egyházi és világi vezetői fenn ta r -
tás nélkül támogatták és támogatják a háború utáni megújuló haza épí-
tését, és cselekvően részt vesznek országunk szebb és jobb jövőjéért kez-
deményezett minden tevékenységben. A békéért folytatott kitartó küz-
delem az a terület, melyen országunk által kezdeményezett lépések tel jes 
mértékben összekapcsolódnak egyházunk békeakaratával, és amelyen az 
elmúlt negyven évben egyházunk sajátos lehetőségeit figyelembe véve, k i -
váló eredményeket értünk el. 

ÉVFORDULÓ KÖSZÖNTÉSE 

Hazánk társadalmi és nemzeti felszabadító forradalmának 40. évfor-
dulója küszöbén egyházköreinkben ünnepi gyűlést rendeztek, hogy meg-
emlékezzenek a mai társadalmunk hajnalán történt eseményekről, és az 
azóta eltelt négy évtized küzdelmes építő szolgálatáról. 

A maros-küküllői egyházkör lelkészei augusztus 2-án gyűltek össze 
a marosvásárhelyi egyházközség templomában. Az egyházi központot Mikó 
Lőrinc előadótanácsos képviselte. 

Az elnöki megnyitó után Kecskés Lajos szabédi lelkész felolvasta az 
ünnepköszöntő előadást „A társadalmi és nemzeti, antifasiszta és ant i im-
perialista felszabadító forradalom 40. évfordulója" címen, melyet a hal l -
gatóság nagy figyelemmel követett . A hozzászólások rendjén a lelkészek 
a háború idején szerzett tapasztalataikról és az azóta eltelt négy évtized 
ú j társadalmát építő munkájáról beszéltek. Kiemelték Nicolae Ceausescu 
államelnök döntő szerepét, fáradságot nem ismerő tevékenységét, mellyel 
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