
Dolgozó parasztok! 
Termelőszövetkezeti dolgozók! 
Eivíársak! 

Ne hallgassatok az ellenség uszításaira, 

akik minden erejükkel igyekeznek rágalomhadjáratot indí
tani a Forradalmi Munkás Paraszt Kormány, a proletár 
diktatúra ellen. 
Falvaink békés lakosságát, a termelőszövetkezeti és egyé
nileg dolgozó parasztokat most azzal igyekeznek megfélem
líteni és a kormánnyal szembeállítani, hogy a „Kádár 
kormány^.visszaállítja a kötelező beadást és olyan adórendszert 
vezet be, amely kibírhatatlan lesz a parasztság részére." 

Ez nem igaz! 

Mi a helyzet a kötelező begyűjtéssel kapcsolatban? 

A Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány törvényere
jű határozatot hozott a beadási kötelezettség végleges 
eltörlésére. Úgy az egyénileg termelők, mint a termelőszö
vetkezetek felesleges termeivényeiket saját maguk szabadon 
értékesíthetik, akár az állami felvásárló helyeken, akár 
szabad piacon. 

Mi a helyzet az adófizetéssel kapcsolatosan? 

Van olyan ellenséges propaganda, hogy „az eltörlött köte
lező begyűjtést majd adóterhekben fogja nyögni a parasztság." 
Arról is beszélnek, hogy „ha már a begyűjtést eltörölték, 
töröljék el az adófizetést is"! 
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Mi a valóság? 
a) A Kádár ko rmány teljesen eltörölte a kötelező 
begyűjtési rendszert és n e m fogja eszel megterhelni 
az adófizetést. 

A Forradalmi Munkás Paraszt Kormány bízik ja parasztság 
termelésén keresztül a lakosság szabad áron történő ítélj es 
élelem ellátásában. Ahogy a Munkás Paraszt' Kormány bízik 
a Magyar dolgozó népben, ugy bízhat benne továbbra is 
a város és falu dolgozó népe. 

A másik kérdés: 

fa) Az adófizetés minden magyar állampolgár haza
fias kötelessége! Az eltörlésre vonatkozóan a kormány 
nem ad és nem is adhat engedményeket. 

Dolgozó parasztok! 

Ne Mgyjetek az olyan félrevezetéseknek sem, hogy 
az elmúlt évi adót törölni fogják, mint 1953-ban tették 1 
Akkor is és most is a becsületes dolgozó parasztok emelnek 
az ellen kifogást, akik már teljesítették adófizetési kötele
zettségüket ! 

A Forradalmi Munkás Paraszt Kormány már is sok ked
vezményt adott a parasztság részére s most a falvak 
dolgozóin a sor, hogy teljesítsék hazafias kötelességüket! 
Hiszen adót minden időben, minden kormány alatt fizettek 
és ma is fizetnek! 

Becsületes adófizetésiekkel is támogassátok kormányzatunkat, 
hogy ezzel is csapást mérjünk az infláció mestexkedőixei 
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