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Hétfőn este szovjet csapatok érkeztek városunkba. A szov
jet katonák — mint a Magyar Népköztársaság szövetségesei -
a. rájuk bízott feladatot hajtják végre és segítenek megvédeni 
a magyar nép szocialista vívmányait, melyek a nép érdekeit 
szolgálják, beleértve az ifjúságnak a kormány által elismer! 
követeléseit is. 

Tekintsetek bizalommal a Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány felé! 

Programja: Megakadályozni a kapitalizmus visszaállítását 
és biztosítani a dolgozók érdekét szolgáló, legszélesebbkörű 
szocialista demokráciát, a Forradalmi Bizottságokon és Munkás
tanácsokon keresztül. 

Magyarországon az ellenforradalom le van verve! 
Az országban és a fővárosban kezd helyreállni a normális 

élet. 
Szerte a világon a dolgozók hatalmas segítséget nyújtanak 

a magyar népnek minden ellenszolgáltatás nélkül. A nyugati 
országokból gyógyszert és élelmet, a baráti országokból hasonló-
Kat — például a Szovjetuniótól 50 000 tonna gabonát, hús! és 
építőanyagot kapunk. 

Dolgozók, Munkások, Parasztok, 
Értelmiségiek, Ifjúságunk! 

Ne higyjetek a fasiszta provokátorok propagandájának, 
akik félrevezetnek benneteket és ellenségeskedést szítanak a 
szovjet hadsereg,ellen. Ezek további vérontást szeretnének,, ami 
városunk eddigi békés nyugalmát zavarná. 

A szovjet katonák nem bántják a dolgozó népet, 
segítőtársként jöttek hozzánk. 

Minden váci dolgozó, valamennyi váci lakos tartsa hazafias 
kötelességének, hogy Vácott a békés építőmunka haladéktala
nul meginduljon! 

Felhívjuk az üzemek dolgozóit, hogy ma, kedden jelenje
nek meg munkahelyükön és — a megválasztott Munkástanár 
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csókkal karöltve — segítsék a termelőmunka azonnali meg
indulását. 

Közlekedési Dolgozók, Vasutas Barátaink! 
Hozzátok külön szólunk. Szobon több szerelvény áll a 

baráti Csehszlovákia élelmiszer- és építőanyag-segítségével-
Ezeknek a vonatoknak mielőbb a fővárosba kell jutni, hogy 
sokat szenvedett népünk fel ludja használni az értékes adomá
nyokat. 

Pedagógusok, Szülők! 
Nyissátok meg az iskolák kapuit, küldjétek gyermekeite

ket a?j iskolákba. Induljon meg a tanítás. 

Kiskereskedelmi Dolgozók i 
A város lakosságának elismerését érdemeltétek ki eddigi 

munkátokkal. Biztosítsátok továbbra is a kereskedelem zavar
talanságát. 

Hazafiak i 
A felelőtlen kézbe került fegyver már eddig is több szeren

csétlenséget okozott és zavarja a nyugalmat. A rend helyra-
állítása és a vérontás elkerülése végett a még kintlévö vagy 
talált fegyvereket adják le a rendőrkapitányság épületében. 

A fegyvereket beszolgáltató személyeknek semmi bántódá
suk nem lesz! Erről meggyőződhetnek azoktól a személyektől, 
akik már leadták fegyvereiket. 

Kérjük a lakosságot, hogy nyújtson aktív segítséget a fegy
verek összeszedésében. 

A Városi Nemzeti Forradalmi Bizottság tagjai teljes mér
tékben támogatják a szovjet parancsnokságot. Kérik a város 
lakosságát, hogy bízzanak bennük, mert a város nyugalmát és 
békéjét akarják megőrizni. 

Vác Városi Tanács Végrehajtóbizoítsága 
Váci Városi Nemzeti Forradalmi Bizottság 


