
I Ftrrarialmi Munkás-Paraszt Kirraány köszönetét h i n t i ki a termeliszifettezeteknek és az nyénllei dolgozé parasztoknak 
azért i helytállásért, amelyet a rendkívüli időjárás te viszonyok mellett a mezőgazdasági termények betakarításának gyors le-
felezése te a jövi i f i kenyér biztositása'-érdekében tanúsítottak. 
Heiftek dolgozó parasztsága ezen a téren a t̂öbbi megyék között Is élenfárt. Mintegy 190.100 kai holdon vetettek kenyér
gabonát termelőszövetkezeteink, dolgozó parasztjaink és a cukorrépa kivételével befejeztél a betakarítást. Ez azt mutatja, hogy 
megyénk dolgozó parasztjai a szavak mellett tettettel Is gondoltak a jövőre. 
.4 a,nsditm*éául forma — ab ad megválasztásának bistasítáua. a mizögamémaéarl termények és termékek úötelesö beadéaémak megsmün-
teteme és a fokozott ál/ami tAmogmtéa nagyobb termelési kedvre kell, hogy?serkentsen bennünket. 
.4 legfontosabb feladat Mttiwi a napokba*, hogy mihelyt as időjárás engedi, a mí» hátralévő vetéseket elvégessük én a cukorrépát 
betakarUtmm, Meni utolsó nrwan — amint arra mid és lehelőség van — fel kell használni a meglévő istállótrágyát és el kell végesni 
m tavasziak alá as őszi mélyszántást. . 
Matt már kizárólag a termelőn "trtktmtlt tagságának van Joga a termelés és as értékesítés megsservesé*e, a termelőszövetkezet éleié
nek irányítására, i jövedelmező gazdálkodás megszervezése a jövőben a termelőszövetkezeteknek és az egyénileg dolgosa parasstoknak 
• saját ügyük. Éppen esért helyes, ha a tél folyamán a termelőszövetkezetek és az egyénileg dolgosa parasztok szakvitákat rendesnek, 
amelyeken megbeszélik a növénytermesztés és ma állattenyésstés fontosabb kérdéseit. 

Csak ez lehet a hibontahozés helyes úlia 
Termelőszövetkezetek tagjai I 
Javasoljak, hogy még a feloszló termelőszövetkezetek is készítsék el as 1936. évi gazdálkodásról a zárszámadást, melyet a tagság köz
gyűlésen tárgyaljon meg. Eseken a közgyűléseken ismertessék a Forradalmi Mankás-l'arasst Kormánynak a szövetkezeti gazdálkodás 
további nagy mérvű anyagi támogatásával kapcsolatos álláspontját. A termelőszövetkezeti tagság ennek alapján döntsön a termeli 

vúbbi sorsáról. 

r 

Azokban a termelőszövetkezetekben, akol a tagság, vagy annak egy része továbbra is szövetkezeti alapon kíván gazdálkodni, 
gondoskodjanak a szövetkezeti gazdálkodás jövő évi feltételeiről. Ezek a termelőszövetkezetek biztosítsák a tavaszi vetéshez 
szükséges vetőmagot, a közös állatállomány takarmányát és a szövetkezeti gazdálkodás folytatásához szükséges egyéb alapokat. 

Amennyiben a termelőszövetkezet egyes tagjai a termelőszövetkezetből való kilépés mellett döntenek, 
az elszámolás módjáról, a velük történő megegyezés alapján a közgyűlés dönt. A kilépő tagoknak a 
földet, jószágot és felszerelést kizárólag a belépéskor bevitt mértékig lehet kiadni. A kilépői tag részére 
a belépéskor bevitt földdel azonos értékű, földet elsősorban a termelőszövetkezet tagosítatlan földterü
letéből, ha ilyen nincs, akkor a tábla szélén kell kimérni. Tehát a termelőszövetkezet összefüggő táb
láit megbontani nem szabad. j 

Ha valamelyik szövetkezet feloszlik, a közös nagyüzemi épületeket és a nagy gépeket lebontani és 
széthurcolni nem lehet. Ezeket a nagy gépeket, berendezéseket és épületeket át kell adni a községi 
tanácsnak megőrzésre és hasznosításra. A feloszlott termelőszövetkezet egyéb állami kötelezettségei
ért a tagok egyetemlegesen felelősek. Abban az esetben, ha a rendelkezésre álló vagyon a kötelezett
ségeket nem fedezi, agy a fennmaradd tartozásokkal a tagokat egyénileg meg kell terhelni. Az állam 
iránti kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon felosztásának módjáról és mértékéről a 
közgyűlés doni. 

Dolgozó Parasztoki 
Bízunk józanságotokban, szorgalmatokban, a haza iránti hűségetekben. Újabb helyt
állásotokkal erősítsétek a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányt, mert ez a biztositéka 
annak, hogy a Kormány programjának minél előbbi megvalósításával a törvényes 
rend helyreálljon és elérjük hazánk nemzeti függetlenségét* 
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