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Termelőszövetkezeti dolgozók! 
Az elmúlt években sok sérelem érte dolgozó parasztságunkat. Parasztpolitikánk hibái 
termelőszövetkezeteinket is sújtották. A begyűjtési rendszer óriási terhet jelentett a 
termelőszövetkezetek számára is. 

A gazdálkodás korlátozottsága, az önkényeskedés csökkentette termelőszövetkezeti pa
rasztságunk jövedelmét. Mindezek és még sok egyéb intézkedés, rendelet, gátolta a 
nagyüzemi gazdálkodás fölényének kibontakozását az egyéni gazdálkodással szemben. 

Mindezek ellenére a termelőszövetkezetek tagjainak áldozatos munkája következtében 
évről évre gyarapodott a közös vagyon. Legtöbb tsz-nek szilárd gazdasági alapja van 
ahhoz, hogy a megváltozott körülmények között is eredményes gazdálkodást folytasson. 

Október 23 után a népi demokrácia, a termelőszövetkezetek ellenségei támadást indítot
tak a szocialista rendszer, a termelőszövetkezetek ellen. A gyárosok, földbirtokosok 
— a dolgozó nép minden rendű és rangú ellensége — régi uralmuk visszaállításáért 
léptek akcióba. Az ellenforradalmárok a népi demokrácia vívmányai közül már az első 
időszakban a föld, a gyár visszavételét tűzték ki céíui. Felhasználták a megtévesztett 
embereket, akik nagy erővel vetették magukat a tsz gazdaságára és tagjaira. Sok helyen 
széthordták a termelőszövetkezetek vagyonát. Felszólították a tagokat a feloszlásra és 
nem riadtak vissza a fenyegetőzéstől sem. Több helyen felgyújtották a takarmánykazlat, 
egyes felelőtlen személyek megkezdték a tsz vagyon fosztogatását, elherdálását. 
A feloszlott tss-ekben tönkremegy a szép állatállomány. Milliók pusztulnak el, nehéz 
munkával szerzett közös vagyon hull szét. i 

Termelőszövetkezeti parasztok! 
Óvjátok meg vagyonotokat! Ne engedjétek, hogy külső támadások ha
tására tőnkremenjen a termelőszövetkezet. 

Ne engedjétek, hogy rémhírterjesztők, zavartkeltők, fosztogatók aka
dályozzák munkátokat. Űzzétek el soraitokból a zavartkeltőket, teremt
setek rendet a termelőszövetkezetben. Fogjatok össze, óvjátok meg a 
termelőszövetkezetet és haladjatok továbbra is a nagyüzemi gazdál
kodás útján. 

A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megteremti a nyugodt, biztonságos gaz
dálkodás feltételeit. Ezután bebizonyíthatjátok a nagyüzemi gazdálkodás fölényét és 
jólétet teremthettek a termelőszövetkezetekben. A zavaros napokban feloszlott termelő
szövetkezeteket szervezzétek újjá, szedjétek öss?e a szétforgácsolt közös vagyont. A 
kormány támogat benneteket és megad minden segítséget ahhoz, hogy termelőszövet
kezeteink eredményesen gazdálkodhassanak. 
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