lepítésének megállítására és a Szovjetunió által bejelentett nukleáris r a kétákat és később m i n d e n nukleáris fegyvert Európából és a világiból
kiküszöbölve szovjet-amerikai megegyezést eredményező tárgyalásokra
vonatkoznak.
A világ egyházai, a vallások és ezek hívei n e m hiányozhatnak azok
soraiból, akik a béke ügyének védelméért és megmentéséért harcolnak,
az életet és az emberi társadalom haladását óvják. Az általunk meghirdetett vallásos tanok útmutatása nyomán határozottan meg vagyunk
győződve arról, hogy bár a nemzetközi helyzetet nagy veszélyek fenyegetik, egységesen cselekedve a haladó erők képesek lesznek megállítani
az oktalan nukleáris fegyverkezési hajszát; helyzetünkből adódóan és
lehetőségeinkhez m é r t e n kötelességünknek érezzük, hogy a szó erejével
és példamutatással síkraszálljunk a békét megsemmisítő okok kiküszöböléséért, mint a nukleáris fegyverkezés, az általa okozott gazdasági
válság, a diszkrimináció, az államok és népek közötti bizalmatlanság.
Vallásos elhivatottságunk alapján és a világba betöltött szerepünk
magas felelősségének tudatában FELHÍVÁST intézünk minden egyházhoz, a világ vallásaihoz, a világ keresztény szervezeteihez és minden jóakaratú emberhez, k é r v e őket, hogy erősítsék törekvéseiket, most, míg
nem késő, az élet védelméért, a veszélyes fegyverkezési hajsza megállításáért, az emberiség megmentéséért egy nukleáris katasztrófától.
A jószándékú emberekhez csatlakozva h a l l a t j u k szavunk, békét,
igazságot és szeretetet követelve, hogy az emberiség sorsát kezükben
tartókat legyőzzük: alakítsák át a fegyverraktárakat gabonásokká, a
ballisztikus rakétákat mindennapi kenyérré az éhező emberek részére,
a neutronbombát orvossággá, az agresszív katonai központokat békeintézetekké, hogy a világot minden értékével felszabadítsuk a megsemmisülés borzalma alól és az élet f e n n m a r a d j o n a földön.
A romániai vallásfelekezetek leszerelési és békegyűlése

A SZOCIALISTA DEMOKRÁCIA ÉS EGYSÉG FRONTJA
ORSZÁGOS TANÁCSÁNAK PLENÁRIS ÜLÉSE
Június 28-án, Nicolae Ceauseseu államelnök vezetésével ülést tartott a Szocialista Demokrácia és Egység F r o n t j a Országos Tanácsa. E
széleskörű, átfogó politikai szerv, melynek egyházunk is tagja, megtárgyalta a Szocialista Demokrácia és Egység F r o n t j a tanácsai és a tagszervezetek által a dolgozóknak az egységes országos gazdasági-társadalmi fejlesztési terv és az ötéves terv élőirányzatainak teljesítésére
való mozgósításában kifejtett tevékenységét. A társadalmi és nemzeti
felszabadító antifasiszta és antiimperialista forradalom 40. évfordulója
tisztéletére a helyi tanácsok és a tagszervezetek számos akciót kezdeményeztek a tervelőirányzatok teljesítésére és túlszárnyalására, a mezőgazdasági hozamok növelésére, az anyagi és emberi tartalékok m a x i m á 60

lis hatékonyságú kihasználásáért. Az ülés úgy értékelte, hogy minden
területen jó eredményeket értek el, de rámutatott a mozgósítás terén
mutatkozó egyes hiányosságokra s egyben kiemelte azt a törekvést,
mélynek nyomán a hiányosságok kiküszöbölhetők.
A plenáris ülés számbavette, hogyan járult hozzá a szervezet országunk béke és nemzetközi együttműködési politikájának megvalósításához. Az egész népet egyesítő Szocialista Demokrácia és Egység Front
az elmúlt időszakban is határozott lépéseket tett országunk külpolitikájának, Nicolae Ceausescu államelnök béke- és leszerelési javaslatainak
megvalósítására, melyek a biztonságot és a nemzetközi együttműködés
feljesztését célozzák Egyházunk hívei és lelkészei mindig részt vettek
az ország felvirágoztatását célzó minden nemes akcióban. A béke kérdése
az a terület, melyen az állami és tömegszervezetekkel való együttműködésünk a leggyümölcsözőbb.
A továbbiakban az ülés résztvevői az Országos Tanács jelentését
hallgatták meg hazánk 1985. évi gazdasági és társadalmi fejlesztési tervének tervezetéről, és az 1986—1990 közti gazdasági-társadalmi fejlődés
előzetes tervvázlatáról. A felszólalók teljes egyetértésüket fejezték ki
az előirányzatokkal kapcsolatban, és hangsúlyozták Nicolae Ceausescu
államelnök döntő hozzájárulását a fő fejlődési irányvonalak kijelöléséhez, melyek biztosítják országunk előrehaladását az anyagi és szellemi
civilizáció és jólét egyre magasabb csúcsai felé. Javaslat hangzott el a
Szocialista Demokrácia és Egység Frontja III. kongresszusának ez év
decemberi összehívására, valamint tárgysorozatra került a lakosság tudományos táplálkozásának programtervezete. A plénum egyöntetűen elfogadta a vitára bocsátott dokumentumokat.
Az Országos Tanács ülésének résztvevői lelkesen fejezték ki megelégedésüket, hogy a Román Kommunista Párt Központi Bizottsága
elfogadta azt a javaslatot, hogy Nicolae Ceausescu államelnököt a párt
XIII. kongresszusa újraválassza a Román Kommunista Párt főtitkári
tisztségébe. Ez a határozat egész népünk azon ó h a j á t fejezi ki, hogy a
párt élén a modern szocialista Románia megalkotója, a kortárs világ
kiemelkedő egyénisége álljon. Meg vagyunk győződve róla, hogy Nicolae
Ceausescu államelnök pártfőtitkári tisztségbe való újraválasztása további
jólétünk és előrehaladásunk biztosítéka.
Az ülésen a hazai egyházak részéről felszólalt Nestor Vornicescu,
Olténia metropolitája. Beszédében rámutatott arra, hogy a felszabadulásunk óta sikerekben gazdag út megtételéhez a legnagyobb mértékben
Nicolae Ceausescu államelnök járult hozzá, mert teljesen azonosította
magát népünk sorsával. Államelnökünk szerint az elért eredmények és
sikerek alkotója az egész nép, nemzetiségtől és vallásos meggyőződéstől
függetlenül, s ide értendő a lelkészek és a hívek tevékenysége is. A felszólaló biztosította a köztársaság elnökét, hogy az egyházak továbbra is
hittel és szeretettel szolgálják az országot és a népet, és 'lelkesedéssel
támogatják Románia bel- és külpolitikáját, minden erejükkel a haza felvirágoztatásáért és a világbéke ügyéért küzdenek.
Az egyházi felszólalók sorában Szedressy Pál, a Zsinatprezsbiteri
Evangélikus Egyház püspöke következett, aki beszédében kiemelte, hogy
az egyházak részvétele a Szocialista Demokrácia és Egység F r o n t j a
tevékenységében társadalmi rendszerünk demokratizmusát tükrözi. A
román, magyar, német és más nemzetiségű híveket tömörítő vallásfele61

kezetek tagjai tudatában v a n n a k annak, hogy boldogságuk és jólétük az
ország előrehaladásától függ. Ezért egységesen tevékenykednek az egész
néppel. Az egyházak teljes vallásszabadságot élveznek. A (törvény minden állampolgárral egyenlő jogokat és kötelezettségeket biztosít a hívek
számára. A felszólaló a továbbiakban kiemelte, hogy a béke ügye, a
nukleáris pusztulás elkerülése napjaink egyik központi problémája. Lelkészeik és hívek egyöntetűen támogatják és nagyra értékelik Nicolae
Ceausescu államelnök békére, leszerelésre és biztonságra vonatkozó kezdeményezéseit, m i n t ahogyan ezt kihangsúlyozza a romániai vallásfelekezetek leszerelési és békeértekezletének felhívása.
A plenáris ülés munkálatai Nicolae Ceausescu államelnök beszédével értek véget.

A SZOCIALISTA DEMOKRÁCIA ÉS EGYSÉG SZERVEZETE
KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK PLENÁRIS ÜLÉSE
Ugyanazon a napon ülést tartott a Szocialista Demokrácia és Egység
Szervezetének Központi Bizottsága. A gyűlés napirendjén szerepelt a
Szocialista Demokrácia és Egység Szervezeteinek részvétele a dolgozóknak az 1984. évi gazdasági-társadalmi fejlesztési terv és az ötéves terv
teljesítésében, valamint a nagy nemzeti évforduló kiemelkedő eredményekkel való köszöntésére történő mozgósításban. Továbbá jelentés
hangzott el az 1985. évi terv tervezetéről és Románia 1986—1990. közötti
gazdasági-társadalmi fejlesztésének előzetes tervvázlatáról. A plenáris
ülés felhívást intézett a Szocialista Demokrácia és Egység Szervezetének
tagjaihoz, hogy nemzetiségre váló tekintet nélkül odaadással munkálkodjanak a tervfeladatok megvalósításáért.
A plenáris ülés elhatározta, hogy december második felében összehívja a szervezet II. Országos Konferenciáját. Ugyanakkor jóváhagyta
a lakosság ésszerű táplálkozásáról szóló programot.
A résztvevők osztatlan megelégedésüket fejezték ki, hogy a Román
Kommunista P á r t Központi Bizottsága javasolta Nicolae Ceausescu
államelnök újraválasztását a párt XIII. kongresszusán a Román Kommunista Párt főtitkári tisztségébe.
A felszólalók az egyházak részéről: Vasile Coman nagyváradi ortodox püspök és dr. Péntek Árpád, a kolozsvár-nöpocai Protestáns Teológiai Intézet rektora hangsúlyozták, hogy a R.K.P. Központi Bizottságának határozata, mely szerint Nicolae Ceausescu államelnöknek a főtitkári tisztségbe való újraválasztását javasolja, teljes mértékben megfelel népünk akaratának és államelnökünk iránti nagyrabecsülését és
háláját fejezi ki.
A plenáris ülés munkálatainak résztvevői végül lelkes légkörben
elfogadták a Nicolae Ceausescu államelnökhöz, a Szocialista Demokrácia
és Egység F r o n t j a elnökéhez intézett üdvözlő táviratot.
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