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A nyalca,dik tartományi pártértekezlet megmutatta Pártunk meg-
' bonthatatlan egységét is, még egyszer шegmutattá Pártunk erejét és. 
оgyse'gét megmutatta h űségét és ragaszkodását a marxizmus-4leninizmus-
hoz. Ez az értekezlet is megmutatta, hogy ezt az egységet nem bont-
hatják meg a Tájékoztató iroda semmilyen indokolatlan támadásai Pár-
tunk és v' zetősége. ellen, megmutatta, hogy Pártunk sorai szilárdan tö_. 
mörülnek Jugoszlávia Kommunista Pártija Központi Bizottsága és Tito 
elvtárs körül. 

A nyolcadik pártértekezleten kifejezésre jutott a Kommunista Párt 
valameniyi tagjának mély szeretete és megrendíthetetlen bizalma Köz-
ponti B+izo ~ttságunk és Tito elvt "ars i ~ránt •  

Jugoszlávia Kommunista Pártjra Ötödik Kongrésszus nak és a Nyol-
cadik Tartományi Pártértékezlet határozatainak végrehajtásával, ren-
díthetetlenül a marxizmus-leninizmus vonalán haladva, a dics ő  JKP és 
Tvto elvtársunk vezetésével gy őzedelmesen megvalósítjuk Ötéves Ter-

ünk minden feladatát, a szocializmus országunkban való fölépítésének 
feladatait. 

AZ SzKP VIII. VAJDASÁСI  
PÁRTÉRTEкEZLETÉNEк  HATÁROZATAI  

íatározat az SzKP vajdasági tartományi pártvezetősége  
munkájának jóváhagyásáról  

Az SzKP vajdasági tortamányi pártvezet őségének munkajelentése• 
alapján. amelyet Dabrivoje Vidiюs és Dusan Bogdanov elvtársak terjesz-
tettek elö, valamint a mindenirányú vita alapján, az SzKP VIII vajdasági 
tartormányi pártértekezleté meghozza a következ ő  

HATÁROZATOT: 
Az értékezlet teljes egészében elifogadja az SzKP tartományi párt-

vezс töségének jelentését a V.LI ta'rtamányi pártértekezlett ől a VIII - tar-
toшányi pártértekezletig terjed ő  időszakban kifejtett munkáról és meg 
. állapítja:  

Az SzKP vajdasági tartományv pártvezet ősége helyesen hajtotta 
végre a JKP vonalát azokon a feladatokon • keresztül, melyeket a JKP 
KV és az SzKP KV tűztek eléje. iЕgészéьeл  végrehajtotta a VII. tarto--
mányi pártértekezlet által kit űzött feladatokat. 

A VII tartományi pártértekezlet óta jelent ősen megerősödött a 
pártszervezet Vajd аságban. A pártszervezetek minden helységben fenn-
állnak és működnek; a politikai' és gazdasagi feladatok végrehajtása út-
ján megszillárdultak és széles kapcsolatot teremtettek a dolgozó töme-
gehkel. Marxista-leninista nevelés útján megvalósult a ,szilárd egység a. 
pártszervezetek sorai között, ami a legékesebben .kifejezésre jutott a 
párttagoknak a Tájékoztató Iroda határozata igazságtalan és valótlan. 
vádjaival szemben elfoglalt áldáspontjában. 

Az utóbbi három és fél év alatt fokozottan meger ősödtek és meg-
szilárduiltak a méphatósági szervek és képesekké. váltak, hagy végrehajt-
sák a nagy feladatokat, melyeket az ország szocialista f е  l pitésével kap-
csolatban eléjük tíiznek •  Az SzKF vaJ;đаsági: tartományi pártvezetősége  
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kitartÓ harcot folytatott a .népbizottságok tisztaságáért. s a bennük lév ő  
valamennyi ellenség ellen. 

4. Az SzKY TPv kellő  figyelmet fordította Népfront, valamint a 
dolgozó nép minden tömegszervezete fejlesztésére ёѕ  széleskörű  aktivi-
zálására az ujjáépítés és az ország szocialista . felépítésének .feladatain. 
E szervezetek útján állandó következetes harcot folytatott a testvériség 
éS egység erősödéséért Vajdaság népei között, biztosítva a JKP vonalá-
nak helyes végrehajtását a nemzeti kérdésben. 

Mindezek alapján az !SzKP VIII vajdasági .pártértekezlete teljes egé-
szében jóváhagyta az zKP vajdasági tartományi pártvezet őségének ed-
digi munkáját. 

Határozata vajdasági pártszervezetek közvetlen  

feladatairól  

A JKP V. kongresszusának döntései alapján — amelyek a kon-
gresszusi beszámolókban és határozatokban jutottak kifejezésre — és 
a JKP Programjának és Statutumának szellemében, továbbá a VIII. tar-
tományi ,pártértekezleten tartott ibe ѕzmо1бК  és lefolyt vita alapján, az 
értekezlet a vajdasági pártszervezetek k ђzvetlen alapvet ő  feladatai kér-
désében a következ ő  

IATAROZATOT 
hozza:  

A fő  figyelmet a JKP statutumának teljes végrehajtására rés a  

Párt bels ő  demokráciájának további fejlesztésére fordítani. messzeme-
nően fePhasználván ehhez a ibігІа tоt és ,ön:bírálatot a konstruktív mun-
kában.  

Harcolni a pártvezet őségek munkájaban a sz űkkörű  gyakorlatias-
ság és egyoldalúság ellen, tervszer űen dolgozni 	javítván a vezetés  
n1ÓdSZerét különösen a hatóságok és a tömegszervezetek útján. Helye-
sen felhasználnia pártgépezetet. 

Elandaskodni a pártkáderek kinevelésér ő l, képességeik szerinti be-
osztásáról és ,életéről. 

Hogy a Párt alapszervezeteinek múnkájából kiküszöböljük az 
egyoldalúságot — végre kell hajtania szektorok és megbízatások he-
lyes mюgosztásat, fejleszteni a munkatervek min őségét, megszilárdítani 
az öntwdatоs pártfegyelmet a pártfeladatok végrehajtásában bevezetni 
a teljes személyi felel ősséget és ellenőrzést. 

Különös figyelmet fordítani 'a Fárt-alapszervezetek titkárainak 
magasabb színvonalra valÓ emelésére, állandósítani őket munkájukban 
és magasabb fokra emelni politikai elméleti túdáslilcat és általános kul 
turáњ  színvonalukat. 

Fokozni a Pártba valÓ felvételt, különösen az ipari munkások kö-
rébő l. E célból fejleszteni az egyénenkénti politikai munkát a párton-
kívüliekkel, úgy hogy bekapcsoljuk őket a pártonkívüliek tanfolyamaiba. 

Pártszervezetünk nemzeti összetételénék megjavítása érdekében  

harcoljunk rnindenekel őtt a sovinizmus ellen a Pártszervezeti építésé -
ben. Ebben az értelemben különös figyelmet fordítani a párt alapszer-
vezeteire. 
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7. A JKP V. kongresszusa határaz аtá.nak szellemében a legnagyobb 
gondot faгdítann a Népi lfjúság legjobb tagjainak a Pártba való jelölésére. 

II. 
Erősíteni a Párt egységét, minden siker alapját, a szocializmus 

hаrzánkban való felépítéséibenг  .a JSzNK állami egységének agyapját, har-
colni minden, az ezen egység megbontására Irányuló kísérhet ellen. 

A politikai munkát a Népfront (és egyéb tömegszervezetek) egész 
munkájának аlapjavá tenne, a Párt és a hatóságok minden intézkedését 
politikailag e'l őkésüteni és megma,gу  rázni helyüket a !szocializmus épí-
tésében., e munka révén fokozni a dolgoz4 nép szocialista túdatát. 

A politikai-ideológiai munka minden eszközével megszilárdítani 
valamеnnyi nemzetiség testvériségét és egységét a Vajdaságban har-
colni a ovinizшus minden képviselője és általában a so ínizmus ellen. 

4: Harcolni a Népfront további tömegesítéséért, különösen a nemzeti 
kisebbségek soraiból. Megszilárdítani a Népfront vezet ő  szerveinek, szek-
ciáinak, .aktíváinak munkáját. A Népfront tagjainak teljes részvételével 
idejéъen kidolgozni a frontszervezetek munkaterveit. és harcolni a ter-
vek teljes megvalósításáért. 

Toivábbra is megszervezni a Front munkabrigádjainak önkéntes 
munkáját a dolgozó tömegek mozgósításának új formáját az ötéves terv 
feladatainak elvégzésében. 

A szakszervezetekben minden munkát a termelési tervek teljes 
végrehajtására összpontosítani, megszervezvén ehhez. a szükséges ho -
litikai-ideológiai munkát a munkások körében. E célbál fokozni a. gon-
daskodást a munkásakról, ellátásukról, 'ebhelyezésükr ő l, a rohammunká-
sok újítók, észszer űsítők stb. avatásáról és jutalmazásáról. 

Javítani különösen a Párt alapszervezetek munkáját az asszo-
nyok körében, mi.ndenekeh őtt megszervezni a politikai és a kulturális-
közművelődési munkát az AFZs szervezetemben. 

Allаndó segítséget nyujtani a Népi Ifjúság szervezeteinek és tö-
rődni a -  párttagok munkájával e szervezetekben. Gondoskodni. hagy kü-
lбn sem amezőgazdasági szövetkezeti életben megszilárdíbsak az ifjú-
sági szervezeteket az i.fjwságot a szocializmus szellemében neveljék. 

Harćolni a falusi pártszervezetek helyes munkájáért. a dollgozó 
-parasztság tömegei iránti helyes viszonyért és következetesen végre-
ha.jtani a falusi t őkés elemek korlátozásának és kiszorításának politikáját. 

III. 
Az ötéves terv harmadik évi tervének teljes végrehajtása céljá-

zó1 а  Рѓ.гt figyelmét els ősorrban a szövetségi építkezésre és a sz.övet-
ségi vállalatokra (nehiézilparra, bányászatra és villanygazdaságra), az ot-
tani Pártszervezetek életére és szükségleteire összpontosítani.  

Harcolni a jelenlegi fogyatékosságok ,gцökeres kiküszöböléséért a 
kereskedelemből és ellatásból. kihasználni minden ,lehet őséget a terme-
lés és a közszi.ikségleti cikkek valaszték.ának növelésére ; nagy figyel-
met szentelni a közlekedésnek és a közlekedési személyzetnek. 

A pártszervezetek fоrdítsanak nagyobb figyelmet a mez őgazda-
sági szövetkezeti életre, különösen a szövetkezeti bizottságok megszer -
vezésére és miunkájuk tartamára a szövetkezeti va ~gyan növelésére 
és a szövetkezeti vállalatok és mwhelyek megszervezésére. Jó átgon-
dolt harcot kell folytatniuk a termelésfelületi egységek kozamának nö- 
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véléséért ; széleskör ű  agropropagandát kifejteni és megtenni ehhez a 
szükšéges intézkedéseket. 

Ugyancsak a pártszervezeteknek kell vezétni бk a földmegmunkáló 
.szövetkezetéket, fejlеsztve az összhangot a уezetáség és a szövetke-
zeti tagok tevékeny'sé.ge köZеtt, tervet készíteni a szёvetkezebek gazda-
sági és minden egyéb fс jlb~désе  számára és gondoskodnia szövetkezet 
élő  és holt leltárának nevelésér ő l. 

Harcolni azért, hogy az állami birtokok minden tekintetben mintá-
:gazdaságakká váljanak. 

A ilegnagyabb figyelmet szentelni a gép s traktorszolgálatnak. fej-
leszteni a traktoristák gondoskodását, hagy (lelkiismeretesen őmizzek a 
gépeket és igyekezzenek fokozni szaktwdáswkat. 

A pártszervezeteGc az egész tartományban kQtelesek lelkiismerete-
sen és idejében megoldani minden a Duna—Tisza—Duna nagy csatorna 
sikeres éр ítésével kapcsolatos kérdést, külpn бsen pedig biztosítania NF  
tagjainak tömeges re' zvételét az ásási munkákban.  

Rendezni a nyilvántartást, végréhajtani az alapok összeírását,  

lnegállapitani a munkahelyeket, bevezetni \ a normát és harcolni minden  

fogyatékosság ellen a tartomanyi és a helyi iparban. különösen az. .épí-
tőipanban és általában a helyi gazdaságban. Harcolni a koanmunális kér-
dések sikeres megoldásáért és azért, hogy mnegoldásukba bevonják a 
fronttagok tömegeit.  

Szünteleпiil javítania járási .néрbizottságok .és a helyi népbizott-
ságok munkarendszerét, biztosítania podgár оk tanácsa és a különféle bi-
zottságok szakadatlan tevékenységét, a latóságok egész nL цnkája 
a nép körében való politikai m цnkára tamaszkadjék, a hatóságok állja-
nak együttműködésben a nép tömegszervezeteivel. Tanfolyamok és ha-
sonlók útján fokozni a bizottsági tagok és alkalmazottak tudását. 

Rendszeresen megtartani választói gyíúléseket a hatósági szer-
vek .munkájában, harcolni az irodaszellem ellen a felekkel szembeni hely-
belén viszony ellen. Szakadatlanul gondoskodni a falusi szegényekr ől és 
hadiroikkantakról. 

IV. 
A legkülöв+f.élébb formákkal felölelni az elméleti munkában a KP 

minden tagját és jelöltjét, ibizt оsítani a 'megszakítás nélküli ideológiai 
munkát és kitartóan harcolni azért, hogy valamennyi kommunista elsa-
játítsa a marxizmus-leninizmus tudamanyának alapjait. 

Növelni az el őadók-propagandisták káderét. E célból biztosítani 
számwkra elegendő  időt a tanuláshoz és az el őadások előkészítéséhez, 
felmentvén őket a felesleges kötelezettségek alól. _  

Harcolni az ,eszmeis:égért agitációnkban és propagandánkban, az  

iskolai oktatásban, a kulturáli's és m űvészeti egy е:sületekben..a sajtóban,  
színházakban stb.  

Hgaíározat a Tájékoztató iroda rágalmai alkalmából.  

Az egyes kommunista pártok Tájékoztató Irodája igazságtalan és 
rágalmazó vádjai alkalmából, az értekezlet a következe' határozatot 
hozza: 

1. Az zKP VIII. tartomanyi pártértekezlete teljes egészében egyet- 
ért a JKP V. kongresszusán az SzK(b)P KV és a Tájékoztató Iroda 
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igazságtalan vádjaival kapcsolatban meghozott határozattal, mert az 
egész párttagságunk meggyőződésének és álláspontjának kifejezője. A 
mindennapos gyakorlat a szocializmus építésében a legékesebben mutat
ja az ilyen vádak képtelenségét és bizonyítja a JKP KV és Tito elvtárs 
által vezetett Pártunk vonalának helyességét.

Az értekezlet jóváhagyja a JKP KV következetes álláspontját és 
megállapítja, hogy Pártunk sorai még szilárdabban tömörültek és egy
öntetűbbek, s hogy semmilyen erő sem semmisítheti meg a Párt kap
csolatát a néptömegekkel és nem választhatja el a Pártot és a népet 
vezetőségüktől.

2. A VIII. pártértekezlet felháborodva utasítja vissza a pártvezető
ségünk Tito elvtárs. Pártunk és egész népünk ellen irányuló' valamennyi 
valótlan és elvtelen vádat, mert úgy véli, hogy ezek kizárólag a belföl
di és á nemzetközi reakciónak használnak és óriási kárt okoznak a 
nemzetközi munkásmozgalomnak és a szocalizmus frontjának. Annak a 
módszernek és azoknak az eszközöknek, amelyekkel ezt a hadjáratot 
folytatják, semmi közük sincs a marxizmus-lenmizmus tudományához és 
teljesen ismeretlenek a nemzetközi proletáriátus harcának eddigi tör
ténelmében. Méltatlannak tekintjük azt a próbálkozást, hogy frakciókat 
létesítsenek Pártunkban és a Szovjetunió és a SzK(b)P barátjaként tün
tessék fel a legrosszabb opportunistákat, árulókat és karrieristákat.

3. Értekezletünk teljes bizalmat fejez,ki a JKP Központi Vezetősé
gének és a KV főtitkárának — Tito elvtársnak — mert meg vagyunk 
győződve, hogy Központi Pártvezetőségünk eddigi politikája helyes 
volt és azt hazánk széles dolgozó tömegeinek és a nemzetközi munkás- 
mozgalomnak érdekében folytatták. Pártunk vonala mindig a marxizmus- 
leninizmus elveihez való hűség volt, óriási szeretet a szocializmus or
szága, a Szovjetunió iránt, s határozottság és következetesség a nem
zetközi imperializmus elleni harcban. Szilárdan Központi Pártvezetősé
günk és Tito elvtárs köré tömörülve még nagyobb erőfeszítéssel és 
lendülettel, önzetlen kommunista munkával fogunk küzdeni az ötéves 
terv teljesítéséért meggyőződve ügyünk igazságosságáról és be fogjuk 
bizonyítani a történelem és az egész világ dolgozó tömegei előtt a 
marxizmus-leninizmus eszméihez való hűségünket.


