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Vác Városi Tanács Végrehajtó bi
zottsága és a Forradalmi Aemzeii 
Bizottság, valamint a Magyar'Hely-
őíség Parancsnoksága a ma: napon 
megtárgyalta a város jehsnlegi hely
zetét és figyelembe véve a város dol
gozóinak már korábban je'en'tkerett, 
jogos követeléseit, az a'ább'aAsan ál
lapodott meg: 

; í . A Városi Tanács Végrehajtó 
Bizottságát a demokratikus 1 í unal
maknak megfelelően á'srervozik, ja
vaslatot íes'znek egyes személyek y.s :-
szahívására és helyettük a dolgozók 
bizalmát élvező Szeméi ek behívására. 

2. A város rendészett és közbizton
sági szolgaV. át a magvar honvédség 
és az újjászervezett rendőrség lálja cl 
új, a város dolgozói előtt ismert ve
zetőkkel. 

A rend és a nyugalom fenntartását 
azonban a fenti szervek csak úgy tud
ják teljes mértékben bizlosí'aii, ha 
lebben a város lakossága is teljes mér
tékben segítségükre van. 

Éppen ezért kérik a város lakossá-
jgát, hogy a még be nem szolgáltatott 

. vagy talált fegyvereket a rendőrségi 
vagy katonai szerveknek adják át. Len-
kinek bántódása nem Ie:-z. 

Ugyancsak felhívja a város vezető
cége a lakosságot, hogy mindazon 
állami talajdont képerő íelsiere'ére-
ket, tárgyakat, anyagokat, élelmisze-
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reket, gépkocsit, amelyek jogtalanul 
kei üllek bhtokukfca, szo'gálassák be, 
illetve jelentsék a rendőrkapitánysá
gon. 

3. A város közel'álásának intézését 
a Végrehajíó Bizottság továbbra is a 
Forradalmi Nemzeti Bizottság azon. 
tagjaival irányítja, akik azt eddig is 
eredményesen intézték. Az élelmiszer-
ellátámál számhavet'.e a város vezető
sége a jelenlegi készleteket és sürgős-
intézkedéseket tesz azon árucikkek be
szerzése iránt, amelyekbe ezidőszerint 
hiány mutatkozik. 

A város vezetősége a lakosság é'el-
miszerellá'á-át nem az üzemekben, ha-
mem továbbra is a meglévő állami 
szerveken keresztül kívánja biztosítani. 

A város vezetősége kéri a város la
kosságát, hogy a közellátás megszer
vezésében és annak zavartalan mereté
nek b'ztosí'áákan legyen segítségére." 
Feleslegesen ne vásároljon és né 
gyűjtsön készleteket, mert ezzel zavart 
okoz az ellátásban. 

A tüzelő anyag-ellátás biztosítása vé
geit a város vezetősége érintkezésbe 
lépett a váci Álhmi Erdőgazdasággal 
tűzifakészletek beszerzése iránt. 

[\. A termelőmunka mielőbbi meg-
iitdí'iá a rcyü k egyetemes érdeke, 
ezért az üzemi munkástanácsok vir.s-
gálják meg a munka felvételének le
hetőségeit és az esetleg jelentkező ne

hézségekről azonnal tájékoztassák a 
város vezetőségét, hogy a folyamatos 
termelés blztosí'á a érdekéiéi a szük
séges intézkedéseket meg lehessen 
tenni. Azok az üzemek, amelyek a 
termelés megindításához szükséges 
össze^ felléte1 ekktl rence lesnek, a 
munkát azonnal kérdjék meg. 

5. A város vezetősége felkéri asz 
állami gazdass-ágokat, terpsielőszövét-
kezeteket, és egyéni gazdákat, hogy 
ia tervezett területen a ve'.ést haladék
talanul végezzék el. Ezzel biztosítsák 
közellátásunkat, mindem a A kenye
rünket. Ha ezen a téren nehézségek 
jelentkeznek, az akadályokat áronnal 
közöljék a' város vezetőségére', hogy 
azok segítségükre siethessenek. 

6. A pedagógus-tanács előterjesz
tése alapján megállapodás jött léire 
arra vonatkozó'ag, hogy szükségesnek 
és indokoltnak tartja as; iskolákban a 
tanítás megkezdését. Megegyezésre ju

tottak abban is, hogy azok a pedagó
gusok, akik a dolgozók bizalmát nem 
élvezik, vezetői tisztséget a továbbiak
ban nem tölthetnek be. 

A város vezetősége mindent elkö
vet, hogy a lakosság jogos kívánsá
gait a' lehetőségekhez mérten telje
sítse; kéri azonban azt, hogy vegyék' 
figyelembe a je'erFgi nehéz és rend
kívüli helyzetet és ehhez mérten szab
tál jak meg igényeiket. 

A város vezetősége bízik abban, 
[hogy a város lakossága a Végrehajló 
Bizottság és a Forradalmi Nemzeti 
Bizottság együttes munkáját, amely a 
rend, a nyugalom és a biztonság 
helyieátlí'á-áa irányú1, mindenben a 
legmesszebbmenőkig támogatni fogja. 

7. Az «Oj \ áci Napló> a 7. szám
tól kezdve a Városi Tanács V. B. és 
a Forradalmi Nemzeti Bizottság kö
zös lapjaként jelenik meg. 

Vác Városi Tanács Végrehajlóbizottséga 
Yéci Várom hT9rnmii Forradalmi Bmoíísáí 


