
JELENT ÉS JÖVŐT ALAKÍTÓ ESEMÉNYEK 

Társadalmi rendszerünket jellemző demokratikus szellemben, feb-
ruár 7—8-án tartották Bukarestben a Szocialista Demokrácia és Egység 
Frontja III. kongresszusát. A magas fórum gyűlését széleskörű vita, be-
számoló gyűlések, konferenciák és választások előzték meg, melyeken 
kielemezték a Szocialista Demokrácia és Egység Frontja Országos Taná-
csa és a tagszervezetek utóbbi öt évi munkáját . Ennek során rámutattak 
arra, hogy az Országos Tanács hogyan töltheti be legjobban szerepét ha-
zánk és népünk nagy céljainak megvalósításában, az állampolgárok bol-
dogabb jövőjének biztosításában, Romániának, mint szabad, szuverén 
és független államnak egyre erőteljesebb nemzetközi érvényesülésében. 

A kongresszus munkálatain a Román Kommunista Párt, a Szocialis-
ta Demokrácia és Egység Front ja tagszervezetei, a szakszervezetek, a 
parasztság, az if júsági és nőszervezetek, a tudósok és műszaki értelmi-
ség, az irodalmi és művészeti alkotók szövetségei, a nemzetiségi dolgo-
zók tanácsai és a vallásfelekezetek képviselői vet tek részt. Egyházunkat 
dr. Kovács Lajos püspök, dr. Barabássy László főgondnok, dr. Erdő Já-
nos főjegyző, Kolcsár Sándor közügyigazgató-esperes és dr. Szabó Ár-
pád teológiai tanár képviselték. 

A kongresszus munkálatai február 7-én kezdődtek. Az első nap 
Nicolae Ceau^escu államelnök, a Szocialista Demokrácia és Egység Front-
ja elnöke tartotta meg előadói beszédét, melyben Románia jelenének és 
jövőjének alapvető kérdéseit elemezte, és vázolta azt az utat , melyen 
haladva hazánkban megvalósítható a sokoldalúan fejlett szocialista tár-
sadalom. 

A kongresszusi dokumentumok tárgyalása során az egyházak részé-
ről felszólalt Justin Moisescu, a Román Ortodox Egyház pátr iárkája, va-
lamint a bizottságok ülésein Nicolae Corneanu temesvári ortodox metro-
polita és Ion Robu a bukaresti katolikus érsekség vezetője. 

Az unitárius egyház kezdettől fogva részt vet t a Szocialista Demok-
rácia és Egység Front tevékenységében, melyben minden társadalmi ka-
tegória és tömegszervezet képviselteti magát. Egyházunk hazafias köte-
lességének érzi, hogy részt vegyen minden olyan nemes törekvésben, 
mely országunk és népünk jólétét, haladását szolgálja. így illeszkedik 
be a Szocialista Demokrácia és Egység Front jában kifejtett tevékenysé-
gével hazánk életébe. Az állampolgárok nemzetiségi és felekezeti kü-
lönbség nélküli jó egyetértése lehetőséget n y ú j t a különböző egyházak 
lelkészeinek gyümölcsöző együttműködésére. A hívek és a lelkészek 
egész népünk közös akaratához csatlakozva részt vesznek az ország épí-
tésének nagy munkájában. 
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A kongresszus második napján, miután a résztvevők elfogadták a 
megtárgyalt dokumentumokat, következtek a választások. Lelkes haza-
fias hangulat közepette, teljes egyhangúsággal újraválasztották Nicolae 
Ceausescu államelnököt a Szocialista Demokrácia és Egység Front ja el-
nöki tisztségébe. A képviselők szavazatukkal nyomatékosan kifejezték né-
pünk elismerését és szeretetét azért a fáradhatatlan nagy munkáért , 
mellyel államelnökünk, a modern Románia megteremtője újabb eredmé^ 
nyek felé vezet az emberhez méltó, fejlődő, boldog élet útján. 

A választások rendjén sor került az 537 tagú Országos Tanács tiszt-
újí tására is; egyházunk részéről dr. Kovács Lajos püspököt választották 
meg. 

A kongresszus alkalmat nyújtot t az eddigi eredmények számbavéte-
lére és ugyanakkor kifejezést adott népünk őszinte, következetes béke-
vágyának, felhíva a figyelmet a nukleáris háború veszélyére és kifeje-
zésre juttatta, hogy hazánk békés viszonyt kíván fenntartani a világ or^ 
szágaival, népeivel és nemzeteivel. 

* 

A kongresszussal párhuzamosan február 7-én tartották meg Buka-
restben a Szocialista Demokrácia és Egység Szervezete II. országos kon-
ferenciáját. Az ülésen 1067 megyei küldött valamint az egyházak és val-
lásfelekezetek 33 képviselője vett részt. Egyházunkat dr. Kovács Lajos 
püspök és dr. Erdő János főjegyző képviselték. 

Az országos konferencia résztvevői beszámolót hallgattak meg a 
Szocialista Demokrácia és Egység Szervezetek részvételéről az ország 
politikai és társadalmi életében, a szervezet feladatairól, a Román Kom-
munista Pár t XIII. kongresszusa határozatai, valamint hazánk a haladás 
egyre magasabb csúcsaira való emelését célzó politikai valóraváltásában. 
A beszámolók elhangzása után számos résztvevő szólalt fel és ismertet te 
álláspontját az elhangzottakkal kapcsolatban. Az egyházak részéről Emi-
lian Birdas gyulafehérvári román ortodox püspök, dr. Tunyogi Cs. Gyula, 
a kolozsvári Református Egyházkerület főgondnoka és Hans Hermann-
stadter. az Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház főgondnoka tartott 
beszédet. A felszólalók kifejezték teljes egyetértésüket azokkal a nagy-
jelentőségű elméleti és gyakorlati irányelvekkel, melyeket Nicolae 
Ceausescu államelnök a kongresszuson tartott előadói beszédében kifej-
tett. Ezt követően megválasztották a Szocialista Demokrácia és Egység 
Szervezete 245 tagú Központi Bizottságát. 

Az országos konferencia záróeseményeként jóváhagyták a Szocia-
lista Demokrácia és Egység Szervezete II. országos konferenciájának táv-
iratát Nicolae Ceausescu államelnökhöz, a Szocialista Demokrácia és 
Eg}^ség Front ja elnökéhez. 

A kongresszus intézkedéseket foganatosított a márciusi országos és 
helyi választások megtartására. Ennek érdekében elfogadta az ország né-
péhez intézett kiáltványt, melyben az eddig elért eredmények számba-
vétele során rámutatot t arra, hogy Románia a világ gazdasági 
válság feltételei ellenére tovább haladt előre és jelentős sikereket 
ért el minden területen. Az ország ipara és mezőgazdasága túlszár-
nyalta a néhány évtizeddel ezelőtti eredményeket. A kiáltvány, amely a 
Szocialista Demokrácia és Egység Front ja által javasolt képviselőjelöltek 
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valasztási programja volt, egyben felvázolta a következő időszak meg-
valósítandó terveit hazánk előrehaladása érdekében, a békés és boldog 
jövő felé. 

Március 17-én az urnák elé járultak az állampolgárok, hogy demok-
ratikus jogukkal élve országunk sorsát biztos kezekbe helyezzék. Ez al-
kalommal a Nagy Nemzetgyűlés és a községi, városi, municípiumi és me-
uyei néptanácsok képviselőit választották meg a Szocialista Demokrácia 
é-> Egység Fron t ja javaslata alapján. A jelöltek között helyet kaptak az 
egyházak és vallásfelekezetek képviselői is. A választások a Szocialista 
1 emokrácia és Egység Fron t j a jelöltjeinek teljes sikerével zárultak le. 

Nicolae Ceausescu államelnök a választásokkal kapcsolatban megál-
lapította, hogy ,,A Szocialista Demokrácia és Egység Front jának válasz-
tási győzelme ú j a b b és lelkes megnyilatkozása forradalmi munkásdemok-
ráciánk erejének, szocialista társadalmunk szilárdságának, az egész nép 
egységének, népünknek, amely dicsőséges kommunista pártunk vezeté-
sivel tudatosan alakítja szabad és jólétben fogant jövőjét." 

NICOLAE CEAUSESCUT A NAGY NEMZETGYŰLÉS 
ÚJRAVÁLASZTOTTA 

ROMÁNIA SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG 
MAGAS ELNÖKI TISZTSÉGÉBE 

Március 29-én összeült a Nagy Nemzetgyűlés IX. törvényhozási cik-
lusának első ülése. A tárgysorozat legjelentősebb pontja az államelnök 
megválasztása volt. 

A Nagy Nemzetgyűlés népünk egyöntetű akaratát kifejezve Nicolae 
'eausescut újraválasztotta Románia Szocialista Köztársaság magas elnö-

ki tisztségébe. Országunk törvényhozó testülete ismételten kinyilvánítot-
ta a nép határozott állásfoglalását, hogy országunk sorsát továbbra is az 
;iz államférfi irányítsa, akinek életeszménye az állampolgárok boldog-
sága, a haza függetlensége, szuverénitása és a béke ügye. 

A választás után az államelnök letette az elnöki esküt: 
,,Esküszöm, hogy hűségesen szolgálom a hazát, szilárdan védelme-

zem az ország függetlenségét, szuverenitását és területi épségét, munkál-
kodom az egész nép jólétén és boldogságán, a szocializmus és a kom-
munizmus felépítésén Románia Szocialista Köztársaságban! 

Esküszöm, hogy tiszteletben tartom és védelmezem az ország Al-
kotmányát és törvényeit, mindent megteszek a szocialista demokrácia 
elveinek következetes alkalmazásáért, a szocialista etika és méltányos-
ság szabályainak érvényesítéséért a társadalom életében! 

Esküszöm, hogy rendíthetetlenül érvényesítem az összes szocialista 
országokkal való barátság és szövetség, a társadalmi rendszerre való te-
kintet nélkül a világ összes nemzeteivel való együttműködés külpoliti-
káját, a teljes jogegyenlőség alapján, érvényesítem az összes forradalmi, 
haladó erőkkel való szolidaritást, a népek közötti béke és barátság kül -
politikáját! 

Esküszöm, hogy mindig becsülettel és odaadással teljesítem köteles-
ségemet szocialista nemzetünk, Románia Szocialista Köztársaság felvi-
rágzásáért és nagyszerűségéért!" 
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