
M e g a l a k u l t , 

a III. kerület Ideiglenes Wemzeti Bizottsága3 A kerület ipari mun
kásságának, dolgozd parasztjainakj értelmiségének képviselői, a 
régi függetlenségi pártok vezetői? az egyházak vezetői, a kisiparo
sok és a kerület minden rétege együttműködik az Ideiglenes Nemzeti 
Bizottsággal* i 

A kerületi Nemzeti Bizottság a kerület lakosságának politikai ellen
őrzőés irányitd saervee Gondoskodik arról? hogy a kerületi Tanács 
munká;ja az élet minden területén? a közellátásban, a közbiztonság 
megszervezésében, segélyek szétosztásában, az egészségügyi ellátás 
minden területén kielégitse a kerület lakosságának szükségleteit* 

A kerületi Nemzeti Bizottság szorosan együttműködik a kerületi Ifjúság 
Forradalmi Tanácsával^ Ez az együttműködés záloga annak, hogy megva
lósulnak mindazok a jogos követelések, amelyekért a kerület ifjúsága 
és dolgozói minden becsületes ;• . ;; 3.x emberrel együtt harcoltak, 

A kerületi Nemzeti Bizottság Igyekszik mind gyakrabban tájékoztatni 
a kerület lakosságát, valamennyi fontos közérdekű kérdésről, amennyi
ben ez módjában áll* Kérjük tehát a kerület lakosságát, hogy közér
dekű kérdéseikkel, panaszaikkal, forduljanak a lemzeti Bizottsághoz* 
Cime: III. kerületi Tanács Telefon szám; 162-040 

A Közellátási Szakbizottság jelenti, 

Budapest talán legjobban ellátott kerülete ma a mi kerületűnk. 
Kenyér, zsir, liszt, cukor minden Közértben van, burgonya bőséggel a 
piacokon, és zöldség ha kevesebb és drágább is de szintén nem hiányzik 
az árusok asztalárólo A tejellátás javul ezzel szemben kevés 
a tojás és tejfel* 

Vasárnap 80 q sertést, 50 q vágott és 50 q élő baromfit vittek szét 
a kocsik a boltokba* 

Ma hétfőn 150 q zsirt, 120 q lisztet, 200 q burgonyát hordott szét 
24 kocsi, a közértek és piacok között Óbudán-, Csillaghegy és Békásmegye
ren* Kórház-utcai piacon élő hal is van* 



A .tárold helyek készleteihez még nem kellett hozzányalni és a házi
asszonyok megnyagtath-K.Vi közöljük? hogy a MÁV. pályaudvarán 3 vagon 
burgonya var elszállításra*. 

Ami a mindennapi élethez feltétlen szükséges a boltokban .megtalálható* 
Sőt van kisebb mennyiségben zöldség-rizs? gyümölcs, kellő .mennyiségű 
szappan és mosószer isc 

Hogy a legsúlyosabb napokban is tudtak az asszonyok vásárolni annak 
köszönhető, hogy a G-oldberger? Szállítóberendezések gyára, az :U és 
ft . sze ÉFUS a Gázgyár és a Hajógyár dolgozói segítették a szállítá
sokat á.3 voltak olyanok is akiknek a munkahelyük a pesti oldalon van, 
ideát rekedtek és most hajnaltól késő estig'hordják a különböző élel
miszer szállítmányokat* 

Nekik is köszönhető9 hogy ma rizst oszthatnak a Pzatmári-utl, Mátyás 
király-uti a 427 számú Yörösvári~uti? Ssállitóberendezésekgyára mellett 
lévő és a 436-os számú Pó'-téri árudábanp 

Pomázról tegnap az állami gazdaság dolgozói egy szekér prémiumban 
kapott almát hordtak az Irgalmasok kórházába? ma pedjig a Petőfi tsz* 
hozott egy szekér zöldséget és gyümölcsöt ajándékba az Ady Endre 
JFiuotthonnak* 

A kerület részére egy vagon U1TRA csomag érkezett, ivétele éppen most 
történik meg0 .Szétosztását a legjobban rászorulók között a Uemzeti 
Bizottság ellenőrzésével fogják végeznie A szétosztás időpontját 
és.helyét közölni fogjuk a lakossággal© 

Á IIIo kerületi póá®, közli,; 

megindult a nyugdijak kifizetése, naponta lö órától 13 óráig* 
A nyugdíj jogosultságot a multhavi szelvény és személyi igazolvány 
felmutatása igazolja. A kifizetésre elegendő pénz áll rendelkezésre 
aggodalomra tehát senkinek semmi oka* Takarékbetétkönyvek kifizetése, 
nyeremény kötvények beváltása ugyancsak folyamatosan történik* 
Táviratot az ország minden részebe . kikézbesitének* Levélforgalom 
és interurbán vidéki beszélgetések egyenlőre még szünetelnek,, 


