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SAJTÓTUDÓSÍTÁS AZ ORSZÁGOS DEMOKRATA ARCVONAL

ÉSZAK-ERDÉLYI LEGFELSÕBB (KÖZPONTI)
TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK FELÁLLÍTÁSÁRÓL

Kolozsvár, 1944. december 2.

Kolozsvár, december 1. Egész Észak-Erdély sorsát illetõ nagyjelentõségû hatá-
rozatot hozott a Nemzeti Demokrata Arcvonal568 újjáalakult kolozsvári bizottsága.
A demokratikus pártok és tömegszervezetek képviselõi a városháza tanácstermé-
ben egybegyûlve kimondották, hogy a fasizmus végsõ megsemmisítéséért és a
felszabadult területek újjáépítéséért szorosan együttmûködve, közös tanácsadó
testületet létesítenek az észak-erdélyi hatóságok és mozgalmak számára.

A Nemzeti Demokrata Arcvonal kolozsvári tanácsadó testülete szakbizottság-
okkal vizsgáltatja meg az Észak-Erdélyben felvetõdõ gazdasági, társadalmi, kultu-
rális és politikai szükségletek kielégítésére. A tanácsadó testületbe a Kommunista
Párt a Szociáldemokrata Párt, s a Szakszervezeti Tanács hat-hat, a Román
Demokratikus Szövetség tizenkét, a Magyar Népi Szövetség hat, az Ekések Frontja
négy, a Zsidó Demokrata Népközösség, a Hazafiak Egyesülete és a Népvédelmi
Egyesület pedig két-két tagot küld ki. Az így összetevõdõ tanácsadó testület mind
magánosok, mind közületek, intézmények, pártok és egyesületek ügyeiben csakis
elvi jelentõségû határozatokat hoz.

A tanácsadó testület megalakulása után hét szakbizottságot állított fel. Ezek
munkaköre kiterjed Kolozsvár s egész Észak-Erdély minden közügyi kérdésére. Az
Elnökség a reprezentáción kívül hatóságok felé épít ki kapcsolatokat, s összeegyez-
teti az egyes szakbizottságok munkáját. Székhelye a városházán van. A Közigazga-
tási Bizottság a közegészség és társadalomgondozás ügykörét is betölti. A Várme-
gyeházán székel. Az Igazságügyi Bizottság a közbiztonság és a nemzetiségi
együttmûködés kérdéseit Pénzügyi Bizottság az Albina-bank épületében mûködik.
A Vallás- és Közoktatásügyi Bizottság a Tanfelügyelõség épületében helyezkedett
el. A Gazdasági Bizottság a mezõgazdaság, ipar, kereskedelem, közellátás és
szövetkezeti élet kérdéseit vizsgálja, s az Iparkamara épületében székel. Végül a
Munkaügyi Bizottság a közmunkák és közlekedési kérdések tisztázását tûzte ki
célul maga elé. Székhelye a vasúti üzletvezetõség palotájában van.

Észak-Erdély ügyeinek központi intézése

A Nemzeti Demokrata Arcvonal tanácsadó szervének felállításával Kolozsvár
és egész Észak-Erdély legfelsõbb kezdeményezõ szervhez jutott, s elõreláthatólag
alkalom nyílik majd arra, hogy ez a szerv a kezdeményezésekkel kapcsolatos
elõkészítõ munkák befejeztével a kolozsvári és észak-erdélyi ügyek legfelsõbb
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intézésére is vállalkozhatnak. A Nemzeti Demokrata Arcvonal kolozsvári bizottsá-
gának újjáalakulása és a legfelsõbb tanácsadó testület felállítása merõben új
helyzetet teremt Észak-Erdély belsõ életében. Az itt élõ lakosságnak – szöges
ellentétben a múlt idõk uralmi rendszereivel – manapság végre történelmi alkalma
van arra, hogy közügyeit minden külsõ kényszerítõ körülmény nélkül, saját erejébõl
oldja meg. Amíg azonban az üzemekben, a mûhelyekben és kint a szántóföldeken
a dolgozók százezrei kezdték meg az újraépítés közhasznú munkáját, addig a
központi irányítás hiánya alkalmat adott a munkálatok szabotálására mindenütt,
ahol a régi fasiszta világ maradványai még el nem tûntek. A demokrata irányzatok
összefogása Észak-Erdélyben egy kérlelhetetlenül antifasiszta központi irányítás
megteremtésére rövidesen véget vet a sok esetben még anarchikus állapotnak, s
kiveri a fogát minden olyan soviniszta acsarkodónak, aki az itt élõ lakosok nemzeti
jogegyenlõségen alapuló demokratikus önkormányzatára tör.

Itt említjük meg, hogy a Nemzeti Demokrata Arcvonal kolozsvári bizottsága
alapokmányban szögezte le csatlakozását a romániai Nemzeti Demokrata Arcvonal
politikai alaptervezetéhez, s így a legszorosabban együttmûködik a romániai
demokratikus erõkkel. A bizottság erélyesen sürgeti Észak-Erdély közéletének
teljes megtisztítását mindennemû – akár magyar, akár román – fasiszta és
fasisztabarát elemtõl, s kifejezi azt a reményét is, hogy Észak-Erdély gazdasági
újjáépítéséhez minden romániai demokratikus erõ hozzájárul. Ebben a vonatkozás-
ban a bizottság örömmel üdvözölte a Népvédelmi Egyesülettõl elindított, s máris
egész Románia területére kiterjedt jótékony célú kezdeményezést Észak-Erdély
felsegítésére.

A kolozsvári Román Demokratikus Szövetség [sic!] kiküldöttei a megbeszélések
alkalmával kijelentették, hogy nincsen felhatalmazásuk a Nemzeti Demokrata
Arcvonal alapokmánynak aláírására, ellenben felajánlják szervezetük szövetkezését
a Nemzeti Demokrata Arcvonal kolozsvári bizottságával Észak-Erdély újjáépítése
érdekében. E szövetkezés alapján a kolozsvári Román Demokratikus Szövetség is
részt vesz a felállított legfelsõbb tanácsadó testület munkájában.

Világosság, 1944. december 2.
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