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Namanyiсs Rásztko használta 1188-ban. A címert azonban Yetrovics tMo ~j-
szije érsek 1724-ben kereszttel b ővítette s egyházi címerként használta,  

míg IV. Arszén patri,árka 1774-ben kétfej ű  sast toldott hozzá. Mindezen 
ittóla ~gos to ~ld.ások mellőzésével az alkotmányozó nemzetgy ű lés a szerb 
.államisság címеréneíc legősibb alakját fogadta el, ahogyan az Szent Szá-
va idejében volt használatban. 

Dialektikusan szemlélve, az új Szerbia alk оitmányát nem lehet el-
különítve szemléznitöbbi népköztársaságaink alkotmányától. Szerbiával 
szinte egyidőben azaz- 1946 decembr 31-ike és 1947 január 18-ika k ё -
zött életbeléptette új, demokratikus alkotmányát Macedónia. Bosznia és 
Hercegovina, Grna 0-Dra, Szlovénia és Horvátország. Ez a hat alkotmány 
illetve hat népíфztársaság azonban egy egységes testvéri .népközösséget 
,alkot — az új Jugoszláviát. 

ЕRKDMÉNКLINK — FÖLADATAINK  
Irts: Heisier György  

(Lenin és Sztálin m űveikben beszélnek arról, hogy lehet-
séges a szocializmus megvalósitás а  сgy különúil б  arszú 011.  
ami kés őbb a Szovjet Unióban me is történt. ik minde-
nekel ő tt a - Szovj ,et Uniót tartották szem el ő: t, de az' se1г 1'  
sIfli nnonditták, hogy ez többé nini lehetséges sehol s mn, a  

Szovjet U їй n kívül Ho čy más országohr(l ne be ~zéli:k,  
mondhatom, hogy cz tcl 1lisen lehetségesnek bizcn уrlt nál uh 
is, Jugoszláviában,...« (Tito marsall., 148 6v d'ecambe,• 15-én, 
I.yuL; уaлn hon tartott )besziédé . 

La;zdasági és társadalmi fejl ődésünk újabb lépcs ő fokához. б téves 
'Tervünk harmadik évéhez értünk. Az 1949-ik évküszöbén különös jelen-
tséggel bír tervföladataink eddigi teljesítménye, mert általános irány-
vonalunk helyességének legbiztosabb i,ga гolását gyakorlati sikereini{ 
képezik. 

A Szövetségi Szkupstinában. a mut hó végén lezajlott 1919-es évi 
költségvetés vitája b ő  és tudomlányos anyagot nyujt e kérdés elemzé-
séhez. E vita anyaga alapján vizsgáljuk meg tehát a mult év terv-
feladatainak teljesítését és az el ő ttünk álló 1949-es év alapvet ő  gaz-
dasági - kérdéseit.  

Тeljesitettük termelési tervünket  

Meg ke'1 állapítani, hogy a mult év a legnagyobb er őfeszítések esz-
tendeje volt. Ennek az oka nem csak abban rejlik, hogy tervfeladataink 
nagyоbbák -- mint láttuk, о téves Tervüflk iramánál jóval er б teljeseh-
bek voltak, 'hanem abban is, hogy a nehézségek fórésze el&e nem lát-
ható volt s onnan jött, ahonnan azt legkevésbbé vártuk. 

Tito marsál, kormányunk elnöke a Szövetségi Szkupstinában mult 
'hó 27-én mondott beszédében rámutatott azokra a nehézségekre, melye--
'ket a •néрi demokrácia velünk szövetséges államainak egyes vezet ő i gör-
(dítették terviink teljesítése elé azáltal, hagy a Tájékoztató iroda hatá- 
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rozata alapjáii országunk ellen indított rágalomhadjárat következtében 
nem tesznek eleget az országunkkal kötött kereskedelmi 'szerz ődésekbő l 
eredő  'kötele гettségeiknek. ' Гito marsal egyuttal arra is rámutatott, hogy 
az úgynevezett »Jugoszláv elhajlás a marxista-leninista vonaltól« alapta-
lan vád, mellyel azért rágalmazzák népünket és vezet ő inket, mert Ötéves-
Tervür~k útján felszám ~odjuk o оrszágunk műszaki elmaradottságát, fölemel-
jük nehéziparunk nívóját és ,ezáltal természeti kincseinket és n цersanya-
gunkat népeink javára .aknázzu'k ki.  

A népi demokráciákkal 1;`48-ban folytatott kereskedelmi kapcsola-
taink 'tapasztalatai pedig újból bebizonyították, hogy amíg a szocialista 
államok közötti árúcsere a kapitalista kereskedelem jellegét hordozza, ad-
dig nemcsak jogunk, hanem népeink fejl ődése szem Іpvntjából köteless ć= 
günk is hazai lehetőségeink makszimális kihasználása. Bizonyságául an-
nak, h оgу  mit jelent számunkra az a tény, hogy most még nem va-
gryuik képesek természeti kincseinket és adottságainkat kiaknázni, hogr 
mit jelent számunkra a külfölddel űzött :kereskedelem t őkés jellege, áll-
jon itt csak a következ ő  adata világpiaci árukról. A Csehszlovákiában 
vásárolt »Skoda 708 R:< tipusú 7 tonnás gépkocsi ára kb. 517.000 dinár. 
Ez egyenlő  1.L00 tonna vasércünk árával, vagyis egy teherg,épkocsiért 
három 40--40 teherkocsiból álló vonatszerelvény vasércet kell külföldreN 
szállntanunk. Viszont ennyi vasércb ől 650 tonna nyersvasat kapunk, mely-
nek értéke a világpiacon 2,275.000 dirrár, vagy pedig tovabbfeldolgozva 
kb. 6,500.100 dinár. Csak ezen egyetlen példa után, feltehet б -e még egy-
általán az a kérdés miért iparosítjuk országunkat? Józan ésszel termé 
szetesen nem! Ellenkező  esetben országunk továbbra is a nyersanyagok 
és a primitív módón el őállított mez őgazdasági teremékek kizsákmányol -
ható 'forrása maradna azzal, hogy iparcikk szükségléteinket továbl а  is 
külföldön kellene drága pénzen vásárolnunk és »elmaradt balkáni« kul 
turnívón élnünk! 

A feltornyosult akadályok ellenére a must év gazdasági tervét álta-
lánоsságban és f ő  ágazataiban teljes mértékben teljesítettük. A széles 
értelemben vett ipari termelés tervét az egész országban 101,1% arány-
l- an teljesítettük illetve a tervet 1,1 °/°-al túlhaladtuk. Az évi terv jelen---
tősebb részleges eredményei a következ ők:  

Nehézipar: 97,3% 

ebből 	a: 

Кünnyüiраr: 103,2%  
ebből a:  

vegyipar 102,8  
vaskohászat 103,8 üveg:оа r 111,0  
аluminium és rézipar 105,4 celuloze 101,2  
tűzálló anyagipar 96,4 gyógyszer 112,8 

teksztil 	•. 1Q4,3 fémipar .. 80,4 bő r és gumi 102,8 
motoripar 	.. 73,0 élelmiszer 	.. 102,4  
villamosipar 108,0 azbeszt 	.. 56,9  

dohány 	.. 108,2  
cementipar 80,-- 

Bányászat 	. 93,7  
~VІezőgazdaság 9=1'! о  

lpítészet 	. 101,3 °'° ebből a:  
Fakitermelés .. 81,—% gabonaneműek 	.. 110%  

cukorrépa 	.. 	.. 109°/°  
rostkender 	.. 	.. 109°`R°  
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A fenti számadatok szinte önmaguktól mutatnak rá a mult év ob-
jektív nehézségeire. Azokban .a gazdasági ágazatokban. ahol kereskedel-
mi .szerződéseink alapján nagyobb méret ű  gép vagy más egyéb anyag -
száliІítást vártunka külföldr ől a népi demokráciák egyes országaiból  — 
a ,tervünk teljesítése nagy akadályokba ütközött. Ez történt a saövetségi  

nehéziparban, a fém és motoriparban, majd közvetve a fakitermelési  

tervben is. A cementiparban a meg-nem valósított kivitel ,miatta teli  
raktárak meggátolták a t,o гvábbi termelést. A bányászatban a legnagyobb  
lemaradás a kőolajtermelésben észlelhet ő , mivel a megrendelt külföldi  
gépeket nem szállították le.  

Azok az akadályok, amelyeket külföldr ő l nemvártan gördítettek ter-
vünk megvalósítása elé, dolgozó tömegeink körében hatalmas kezdemé -
nyezési er ő t és hősies munkateljesítményt váltottak ki. hála ennek, még  
ez év folyamán sok olyan terméket kezdtünk el őállítani, ami csökkenti  
azonarúk listáját, amelyeket eddig csak 'külföldr ől tudtunk beszerezni.  

Ime ebből a meglehetősen sok termékből csak néhány, amelyeknek  
termelési tehnikáját szakkádereink és ,munkásaink már teljesen 'elsajá -
títattak: нeggesztő .  garnituxák, hatféle heggesztó -vágó pisztoly, Volfrám --
mai vegyített gyorsvágású szerszámacél, zárt villanymotorok ,a teksztil -
ipar részére, mez őgazdasági gépek, fogatos fogasok, háromtonnás 70 ló-
erős benzinmeghajtású teherautók, hideg- és meleghengerlésre szolgáló  

hengerek, rozsdamentes acél, hangosfilm mozigépek, automata telefon -
kkészülékeíc, oementipari vegyi és élelmiszeripari készülékek és berende -
zések, Кgtonizáló gépek kenderfeldolgozásra, vízturbinák, vas -és színes-
fém kohászati berendezések. g őzkotrógépek és gőzltengerek, gáterek (a  
tcülföldinél jobb min őségben) kétcilinderes benzinmotorok ,stb. stb.  

Dolgzб ink lelkes, hatalmas tömege szinte kivétel nélkül verseny-
munkával, rohammunkásaink a munkanormák túlteljesítésével. munkás -
osztályunk legjobbjai pedig ujjitásokkal, 'észszer ű sítéseC{kel. haladószelle -
rnű  tehnikai inteligenciánk és szak ádereink pedig új találmányokkal, új  

termék ~e'k konstrukciója útján feleltek azokra a vádakra, amelyek oly  

igazságtalanul érték Kommunista Pártunkat és annak Vezet őségét, or  
szagunkat é9 népeinket.  

Habár mez őgazdaságunk műszaki felszerelésében és szervezetében  

lényeges változás az év folyamán nem állhatott be, :mégis dolgozó pa -
rasztságunk 99%-ban teljesítette a tervet. A falusi szövetkezetek átszer-
vezése és számbeli valamint taglétszámszerinti er ősödése. valamint az  
a tény, hogy parasztságunk 'kb. kilenc tizede (89% a falusi gazdaságok -
nak) résztvett a kötött árrendszer alapján ujjászervezett ken eskede'.em -
ben, a mult évben is újabb ,bizonyítéka .ormaik, hogy pártunk 'és népi ál-
lamnunk helyes politikát folytat a falun is. Ez bizonyítja a gabonafölvá -
sárlásban elért 134 százalékos tervet túlszárnyaló eredmény is.  

Szervezési fogyatékosságok és nem leküzdhe- 
tetlen akadályok az életszínvonal emelésében  

Kidrićs elvtárs a Szövetségi Szkupstinában rámutatott arra a tény -
re, hogy mennyiségileg teljesítettük az életszükségleti caikek fogyasz -

• tásra adásának tervét s a statisztika ,mutatószámai a dolgozótömegek  

életszínvonalának emelkedését bizonyítják. A háziasszony és a  fogyasztó  
szemével nézve az eredményeket mégis más képet nyerünk. 1~ppen az  
ellentmondás okának felderítésében és megszüntetésében rejlik a . fenn--  
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álló hiányosságok kiküszöbölése. Ezek közé tartozik például. hogy téli 
..árúk nyár idején kerülnek forgalomba, vagy fordítva: egyes aprö hasz-
nálati cikked hiányzanak a р iaг Ρcról. Ezenkívül választékban és m n őség-
ben sem mindig teljesen megfelel ő  a forgalomba hozott árú.Ezeknek a 

..hiányosságoknak f ő  o Іkozбj:t a szervezeti ,fogyatékosságokban. a bü-
rokratikus irodaszagú intézkedésekben, a kereskedelem gyenge alkalmaz-
kodó képességéhen találjuk, nem pedig az er őnket felülmuló tárgyi ni• 
h zségekben. 

Az átlagos é.etszínvonal emelkedését nem egy tény bizonyítja. A 
üenyérfejada.g megnagyobbodott és min ősége megjavult. Ez a tény vo-
natkozik a nem földműves laposság cukor, zsír, és húsellátására is. 
194E-bon az átlagos kenyérfogyasztás meghaladta a háború el ő tti ju-
goszláviai átlagot és ugyanez vonatkozik, csak még fokozottabb mér -
tékben, a cukonfioigyasztásra is. A nem földm űves lakosság nyershús és 
zsírnemű  ellátásában azonban nem értük még el a háború el ő tti átlagot. 
hús- és zsírellátásunkkal kapcsolatban meg kell említenünk, hogy a gaz-
dag parasztoktól történt 300.090 sertés felvásárlása következtében ideig-
lenesen fölmenta sertés ,és a zsír ára, de a kényszerfel`vásáriással, meg-
vetettük a hús- és zsírellátás szocialista bázisát. Ennek következtében 
ez év .második felében zsírellátásunkat 40 százalékban már az állami és 
szövetkezeti hizlaldák szolgáltatják. Textilel_látásunk 1948-bon lak бsan-
ként számítva 11 százalékkal meghaladta a háború el ő tti helyzetet, míg 
a iábbeli ellátásban nem értük el a háború el őtti átlagot. 

Az i ~iyen átlagos mutatószámok azonban nem nyujtanak teljes képet. 
ellátásunkról. Először is a városi és az ipartelepeken él ő  lakosság száma 
iparosításunk következtében hatalmas méretben megndveEiedett. A hábo-
rú elő tt a nem földm űveléssel foglalkozó lakosság száma kb. 3,700.009 
volt, míg ez a szám 1947-ben 4,200.000-re emelkedett és további egy év 
alatt 200.000-rel nőtt. Népi forradalmunk eredményeként a dolgozó töme-

. gek öntudatának emelkedéséved párhuzamban n őttek igényei is. Igy tehát 
mezőgazdasági és ipari termelésünknek most már ezeket a hatalmasan 
megnőtt igényeket kell kielégítenie. Csak ha ebb ől a szempontiból vizs-
gáljuk az imént felsorakoztatott adatokat, akkor tudjuk felmérni eddig 
egyért ,eredményeink jelent őségét. 

Nem szabad szem e'. ő1 téveszteni azt sem, hogy az el őbbi adatok 
csak fejenkénti átlagot mutatnak. A gyökeres társadalmi változás foly-
tán a népjövedelem és az anyagi javak elosztása is mindinkább a dol-
gozó rétegek javára történik. Ez azt jelenti, hogy a dolgozó rétegek ré-

. szesedése a népjövedelemből állandóan emelkedik, míg a tőkés elemek 
részesedése zahanó аn csökken. Ezt a tényt ellátás terén is megállapit-
ha.,tjuik, mert a nehezebb munkát végz ők ellátása bőségesebb mint a köny-
nyebb munCcát teljesít őké. A népjövedelem igazságos elosztását az aláb-

,.bi adatok mutatják legjobban: 
ha a teljes nemzeti jövedelmet 100-a1 jelöljük: 

1937 
100 

1948  
100  

Ebből részesedtek: 
Városi tőkéselemek 29,64 1,55 
A falu tőkés elemei 16,54 9,67 
Az állam részesedése 15,9 38,33 
Muгnkások rés hivatalnokok 14,2 27,07  
Kis- és középparasztok 19,12 23,55 
Többi középrétegek (iparosság) 4,68 1,83 
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Kimerithetetlenek haiánk természetes kincsei  

- Mi bányakincseinknek • eddig csak nagyon minimális százalékát ak-
náztuk ki. A krekai és Cioszovói szénmedencében ;kb. 6 milliárd tonna lig-
nit rejlik s e kiét bányánkban alig kezdtük , meg a, ,kiaknázást. Tibb más-
mсdenoében ,mint például Plevljen, TJgljeviken ,és Мezgraján még jófor-
mán meg sem kezdtük_ a kitermelési munkákat, holott itt a szénmennyj-
ág több milliárd tonnára becsülhet ő. Idasanló a helyzet .a középboszniai.,  

és szerbiai szénmedencében, ahol a sz énréteget többszáz millió tonnára-
becsülik. 

Kelet-Szerbiában a réz.lel б telepсk szélessiége közel 120 millió km... 
Eddig .mindössze egy bányában, Barban folyik a termelés. Ólom-, cink_ 
ércekben is gazdagok vagyunk s mégis mindössze három bányában fo--
iyik a termelés. Kőolaj és földgáz terén hazánk Szlovéniában. I4orvát-
országban L оszniában, Dalmáciában, Vajdaságban és Crnagorában gaz-
dag tartaliékokkal rendelkezik. Az, hogy mindezeknek a szinte felmér- -
hetetlen természeti kincseknek kiaknázása eddig nem volt lehetséges, an-
nak oka .a háború el ő tti Jugoszlávia félgyarmati helyzete. Szén és vasérc 
tartalékaink oly hatalmasak, hogy még nehéziparunk kielégítése után is} 
módunkban lesz jelent ős mennyiséget külföldre exportálni. Elvárható leii-
ne természetesen, hogy a testvéri kommunista pártok már ezen oiLnál 
rogva is mindent megtesznek, e természeti kincseknek minél jobb és mi-
nél nagy,obbméret ű  kiaknázásáért. Külföldi szállítások hitanyában elsösor--
ban saját er őnkre . támaszkodva érjük majd el e kincsek kiaknázását. 
Példa erre a k őolajfúró berendezések esete. E berendezéseket 1949-ben 
hazai nehéziparunk fogja el őállítani s így a k őolaj valamint annak pár-
latai kitermelésében hatalmas léptekkel- közeladik ahhoz az id őponthoz.. 
amikor önmagunkat fogjuk ellátniezekkel a termékekkel is. 

1949-ben a nehéziparra és bányászatra  

öszpontositjuk er őnket  
Az ,el ő ttünk álló 19.19-es ;esztend ő  fő  problémái az eddig elért ered-

ményekből és tapasztalatokból íCövetkeznek. Gazdasági és társadalmi 
erő inket ebben az esztend őben nem széles fronton vonultatjuk fel, hanem 
inkabb mélységben törekszü пΡk az iparosítás- villamosítás alapvet ő  céiki  
tűzéseinek megvalósítására. Azokban az ág аzatakban, ahol tervünket a-
mult •esztend őben külföldi függőségek miatt nem tudtuk teljesíteni, önál-
lósítani kell magunkat, hagy a küllföldi szállítások elmaradása ellenére 
is teljesítsük az ötéves terv által el őirányzott feladatokat. Az iparosítás-
sal párhuzamosan jelentkez ő  kérdések is egyre fontosabbak, mint a fejl ő -
dő  városok lakáskérdésére, kommunális gazdaságai fejlesztése az elló-
tás feljavítása céljából stb. Mindezen feladabknak megvalósításában fo-
kozott mértékben saját er őinkre támaszkodunk majd. 

Folyó évi tervünk .központi föladata a nehézipar és a bányászat. Ez 
- természetes is. Saját inehézip аrunknak kell 'el őal;lítann ,jór'észben azo-
kat a termelőьerendezéseket, amelyeket a multban külföldr ől szereztünk 
be. Többek között a kőolajfuró berendezéseket, a mez őgazdasági gépe-
ket stb. Bányászatunk termelésének fedeznie kell a megnagyobbodott ha--
zaj szén- és v аsёгсszйksёgleteКet s ezenfelül a kivitelre is számítania 
kell. Népgazdaságunk többi ágazatainak természetesen állandóan szerri. 
elő tt kell tartaniuk a nehézipar és • hány "aszat szükségleteit. A nehézipart 
és banyászatot munkaer ővel és szakkáderekkel kell segíteni még akkor- 
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is, ha ez más ágaza:tok szamára bizoinyos meger ő ltetést jelent. 
Mint mondottuk idei tervünk alegfontosabb feladatok megoldására 

-.összpontosítja minden er őnket. 1-Ieiytelen lenne azonban azt hinni, hogy 
mivel .a nehézipar és bányászat feÁadatai el őtérbe kerülnek. ez a körül-
mény .kárára lesz életszínvonalunknak. E11e и  kezőleg éppen ebben az év-
ben kell termErésünknek átállnia fogyasztási cikkek teljes választékú fo-
kozottabb ,előállítására •  

Ebből a célból köztársasági jelleg ű  iparunk termelési tervei f ő leg fo-
gyasztási cikkek gyártását öleik föl. Azonkívül a helyi jelent őségű  ipar  
is apró, de a mindennapi életben. nélkülözhetetlen cikkek gyártása Felé 

- fog orientálódni. Az életszínvоnal emelése azonban nemcsak. az ei ő irány -
zo ~t,t ipari termelési tervb ől .következik, hanem a nagyméret ű  s az élet-
színvonal javára szolgáló beruházásokban is megnyilvánul. Ezeknek a be-
ruházásoknak összege az idén több mint 26 milliárd dinárt tesz ki. Ter-

- mészetes, hagy ezek a beruházásokeppen dolgozó néprétegeink jobb éle-
tét jelentik. A beruházásuk elsősorban a szocializmusért vívott harc el ő -
retolt hadálláséiban küzd ő  munkások érdekeit szolgálják. Csak a bányá-

~szatban 2,2 milliárd dinárt fordítanatc munkáslakások építésére. 

Nagy beruházások a mez őgazdaságban  
Most, amikor egyeskommunista mártok vezet ői egyrészt azzal az 

e:vtelen váddal illetnek bennünket, hogy a parasztkérdésben »kalandor 
politikát folytatunk« mert »máról holnapra akarjuk átállítani mez őgaz-
daságunkat kollektív alapra«, másrészt e vád ellent{ez ő jével, vagyis hogy 
»ku:ákpolitikái« folytatunk, mivel nálunk »a falun a kulákelemek gazda-
ságilag megerбsödtek« — különösen fontos rámutatni Pártwnk helyes  

marxista-leninista politikájára éppen itta Vajdaságban. Ez a politika 
- folyó gazdasági tervünkben is konkrét farmát öltött. 

A mezőgazdaság átszervezésér ő l ѕztalin elvtárs 1929-ben a követke-
zőket mondotta: »Ez persze nem azt jelenti, hegy el kell hanyagolni az 
egy éni;  szegény-  és kózéppuraszti gazdaságokat. Nem. Az egyéni, 
szegény- és középparaszt gazdaságok túlnyomó szerepet látsza-
nak és fognak játszani h közel .löv őben is iparunk élelmiszer és nyers- 
agyag ellátásában. Éppen ezért támogatnunk kell az egyéni kis- és kü-

. -zépparaszt gazdaságokat. Az egyéni gazdaságok erre a föladatra egyma-
_gukban azonban már nem képesek. Erről tanuskodnak a gabonabeszerzé-
si nehézségen. Ezért az egyéni kis- és középparasztgazdaságok fejl ő -
dését ki kell egészíteni a kollektív módon űzött gazdaságok és a szov-
hozok minden módon való fejlesztésével. Hidat kell vernünk az egyér г i  
kis- és középparaszt gazdaságok és a kollektív társas formák között űzött 
gazdaságok között mégpedig tömeges szerz ődéskötés formájában, a gén  
és traktorállomások alakjában és szövetkezeti mozgalom rniriúenáron va-
ló elősegítése formájában. Mindezt abból a célból, hogy a harasztoknak  
megkönnyítsük az egyér гi kisgazdálkodásról a kollektív munka vágányá-
ra való áttérését. E feltételek nélkül lehetetlen a mez őgazdaság kontoly  
fejlesztése. E feltételek nélkül lehetetlen a gabonaprobléma ;megoldása is.  
E feltételek nélkül lehetetlen megsegíteni a parasztság kevésbbé tehet ős  

-rétegeit és megmenteni őket a szegénységt ő l és a koldúsbottól. (Leni
nizmus kérdései, idegennyelv ű  irodalmi kiadó Moszkva, 1945; 254 oldal). 

Mezőgazdaságunt аt éppen a fenti sztalini tétel szellemében fejleszt-
jük. Az állami me.z őgazdasági birtokok 1949-re nagy termelési. föladatol 

"kaptak. Ezek végrehajtására és biztosítására a beruházások összege kti - 
rülbelül 13 milliárd dinárt tesz ki. A mez őgazdasági szövetkezés külön- 
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bбző  formaink segítésére költségvetésünk több mint 6 milliárd dinár т  
iránуoz elő . NehéziparunLc termelési , programja szerint egész sor az új  

Јutigoszláviában m.ég nem gyártott mez őgazdasági gépet juttatunk dolgo-
.2ó parasztságunknak. Ezek között új modern ekék korszer ű  s az eddigi-
nél jobb csépl őgépek, mű trágyázók, krun гΡplüiltetőgépek,. buza- és kuko-
ricavetőgéí~ek, kendercsépl ők, - motorekék, kaszálók stb. lesznek. Vetés-
területünk nбvelé.se céljából és hogy az öntözés által emelhessük term s-
ћozamunkat az idén teljes er ővel ,megindul Vajdaságban a Duna—Tisza----
Duna csatorna építése, Ugyancsak hasonló céliból megkezd ődnek a 
munkálatok a horvátországi Lonyszko Polye és a crnagorai zkadári-tó 
kiszárításán is. Vajjon', nem azt jelenti-e mindez, hogy fokozatosan, sa-
ját viszonyainkhoz mé'rten. éppen a sztalini tervet, a mez őgazdaság át 
formálását valósítjuk meg? KétségC{ívül éppen azt jelenti. A falusi t őkés 
elemek iránti viszonyunkat pedig csak egy adat is meggy őzően szemlél-
teti: az év folyamán a terv szerint a mez őgazdaságban átlag 13 szaza-
lékkal növekedik a nemzeti jwedelem, ugyanakkor pedig a falusi t őkés 
elemek jövedelmi adója, folyó évi költségvetésünk szerint több mint 40 
százalékkal emelkedik. 

A mezőgazdaságban él őirányzott nagyméret ű  berúházások csak 
későbbi években hozzák meg teljes mértékben gyümölcsüket, azt azon-
- bon már most is mutatják, hogy ezévi tervünkben nagy szerep jut a 
mezőgazdaságnak. Ezt a szerepet Tito marsol a következ őképpen fogal -
mazta meg: »A városokba és gyárakba a dolgozó emberek új tiz- és 
százezrei öz ёnleneh, akik számára biztosítani kell az ellátást... Itt ki kell 
emelnem, hogy a következ о  évben különösen nagy és fontos feladatok 
állnap szocialista mezőgazdasági birtokaink eІбtt. Ebben az évben minél 
tébb hiust, baromfit. zsiradékot, f őzelékfélét, gabonát stb. kell adniuk vd-
resaink és gyárrdnk számára.« 

Az 1949 év .közp.onti feladatairól szólva, Tito marsol még két felada-
tot említett meg: hadiiparunk fejlesztése, és a közlekedés karbantartása. 
Hadiiparunk fejlesztése terén az eddigi beruházások elégtelenek voltak, 
és megvalósításuk sem kielégít ő . Az ezévi terv gyökeresen felszámoljа  
ezt a. helyzetet, kb. 8 milliárd dinárral emelte a hadsereg költségvetését. 

Gazdaságunk fejl ődésével ,párhuzamosan közlekedésünk el ő tt is mind 
nagyabb feladatok merülnek fel. Ezek megoldása céljáhól nagyméret%í  

munkálatokat irányoztunk el ő  meglévő  vasútvonalaink karbantartása, va -
la.mint a vasúti személyzet munka- rés életfeltételeinek javítása terén. 

E ,közp уonti feladatoknak ,és számos más fel nem sorolt feladatnak a 
megvalósítása révén 1949-ben elérjük az Ötéves Tervben el ő irányzott 
termelési színvonal 82 százalékát. 

A fentebb felsorolt feladatok mind megoldhatók, de csak azzal a fei -
tétellel, ha mindig szem előtt tartjuk, melyik a fontos és melц i ~k -a mellé-
kesebb, ha :mndíg a f ő  feladatok teljesítésére fordítjuk teljes er őnket, s 
ha a helyi munkákra úgy tekintünk, mint ,az egész részére. Egy pillanat-
ra 'sem szabad megfeledkeznünk. arról, hogy minden tervbe vett munka 
és feladat, még a helyi jelleg ű  is, kisebb-nagyobb mértékbaen el ősegíti 
egész évi tervünk teljesítését. Ha pedig minden gyárban, minden m űhely-
ben és munkahelyen minden részietében teljesítjük a kit űzött tervet, ez 

-

biztosít.ia álta ~lámos -előrehaladásunkat az Ötéves Terv gy őzedelmes meg-
valósítása felé. Igy viszont csak akkor tudunk dolgozni, aha továbbra is 
megгri,zzük ёs magasra emeljük Pártunk{ ,és r:épeink egységének zászla-

" ját, minden eddigi és jövend ő  gyвzelmünk előfeltételét. 
Iцoviszá гd, 1949 január 9. 


