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Veszprémi megye dolgosé parasztságéhoz 

Dolgozó parasztok! TSZ-tagok! 
Állami gazdasági, cépállomási dol
gozók! 

Hozzátok fordulunk, hogy segít
setek az ország gondjainak elhárí
tásában. Városokban, ipari centru
mokban komoly élelmezési gond
jaink vannak. Segítsetek ennek le
küzdésében. 

Ahhoz, hogy megfelelő ipari ter
mékek álljanak az ország rendelke
zésére, gondoskodni kell az ország 
ipari munkásai élelmezési gondjai
nak megszüntetésérői. 

Városokban, ipari településeken 
azt kérik tőletek, hogy tejet adja
tok a kisgyermekeknek, tojást, ba
romfit, sertést, marhahúst és 
kenyérgabonát adjatok a dolgozók
nak, mert csak így tudnak gond
talanul dolgozni az ország rendjé
nek helyreállítása érdekében. 

Ez a dolgozó parasztok érdeke is. 
Mert iparcikkel csak úgy tudjuk el
látni a falu dolgozóit, ha megfele
lően gondoskodnak az élelmezési 
nehézségek leküzdéséről. 

Kommunisták! Községi Forradal
mi Tanácsok! Termelőszövetkeze
tek! Állami Gazdaságok! Gépállomá
si munkástanácsok! 

Segítsétek elő, hogy minél több 
élelmiszer kerüljön a városok pia
caira, valamint az állami felvásár
lók raktáraiba. Ez igen fontos fel
adat, mert a dolgozók csak akkor 
tudnak munkához látni, ha a leg
szükségesebb élelmezési gondjaikat 
megoldjuk. 

Küzdjünk becsületesen azok el
len, akik az ország nehézségeit k: 
akarják használni, és a piaci árakat 
igen magasra felemelik. Ez nem jo
gos annál is inkább, mert az állam 
nem emelte fel az iparcikkek és 
egyéb kereskedelmi áruk árait. En
nek ellenére vannak olyanok, akik 
ezt a nehézséget kihasználva há
rom-négyszeres árat kérnek bizo
nyos áruikért. Ez a munkásokat é: 
alkalmazottakat nagymértékben ?/-
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sújtja. Harcoljunk azok ellen, akik 
a zavarosban próbálnak halászni, 
akik a nehézségeket látva akarnak 
meggazdagodni. Ezeket el kell ha
tárolni a becsületes, józan gondol
kodású dolgozó parasztoktól. 

A másik igen fontos feladat, hogy 
minden dolgozó paraszt, termelő
szövetkezet, állami gazdaság, gép
állomás minden erővel harcoljon 
azért, hogy az őszi gabonaféleségek 
mielőbb a földbe kerüljenek. Jóle
het, hogy ma még kedvező a hely
zet, az időjárás, az őszi gabonák 
elvetésére, ezért is minden erővel 
harcoljunk a jövőévi kenyér bizto
sítása érdekében. Ezt kéri tőletek 
az egész magyar nép ahhoz, hogy 
biztosítsuk felemelkedésünket, nem
zeti függetlenségünket. Ez csakis a 
közös munka eredményeképp jöhet 
létre. 

Gépállomási dolgozók! Állami 
gazdasági traktorosok! Minden erő
vel harcoljatok az őszi mezőgazda
sági munkák mielőbbi elvégzéséért, 
mert az időben végzett munka elő
feltétele a jövő évi magasabb ter
mésátlagok biztosításának. 

Nagy munka vár reátok a mező
gazdaságban. Biztosítanunk kell a 
dolgozó nép ellátását, több, jobb 
élelmiszerrel. A dolgozó parasztok
nak át kell érezniük az ország ne
héz helyzetét és mielőbb segédkezet 
kell nyújtani a nehézségek megoldá
sához. 

Kommunisták! Dolgozó parasztok! 
Termelőszövetkezeti tagok! Állami 
gazdasági és gépállomási dolgozók! 

Minden erővel segítsétek a mun
kás-paraszt kormány intézkedései
nek megvalósítását. Ez a biztosíték 
fejlődésünk további előrehaladásá
ra. Minden erővel segítsük a győ
zelem teljes kivívását. 
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