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VEZETŐSÉGI PLÉNUMÁNAK  NATAROZATAJ  

Jugosz.'.ávia irószvvetségének p}lenuma - ameRyet 1949 jarLuár 9-én-  
és 10.-én  tartottak  вeográdban — megáлъapította, hagv Jrugaszlávila п é-  
реи  а  plenum legutóbbi ülé.sezése óta 1948-ban Лelentős  szakaszt tettek 
m~e~g országunkb:aп  a szocialista rend  gazdasági, politikai  kulturális  
ata ~jai iki ~építéséndk háboríi utáni idő szakáiban. J ~uigoszlávia népei Ikövet--  
kezetes imperialistae11enes politikát folytatva szil ~árdan 1aruak  a  szo-  
ci~adnzmus és  a  népi demcfkrácia arszágainak tábo ~rában.  

Mindazon igaztalan ps rágialmazó támadások І 1Q ~emére, атёlуеk or-  
szágunkat a legutó Іэibi hat hónap a1att а  népi demokrácia arszága',i ré-  
sz ~érő1 érté!k, Ju ~goszlávia népe Іi JugoszGáv ~ia  Kommunista  Pártja vezeté-  
sével Ti.tó elvtá гrssal az élén falyta.tták a szocial іzmus kiépítésének  hő si 
mű iиét. І ppen azokban a n,apdkban, amkor  a  ,plenum ülésezett. hozták  
rцilvános ~ságra 0téиes Ter`7i.irlk teljesítéséпek és túltel:esítésé пelk -ada-  
tai.t másadik esztendeje 'befie'jeztével.  azokat az adatokat.  amelyek  
büs.zkesé~gel t.ö,ltёtték el minden  einber szivét.   

A pilenu:m elítélte a Tájé'koztató Iroda 1 І atárazatain : а lа iуиló arszá-  
gunk  elleni  rágalrпazó ha:jszát és felnlívta Jugoszlávia valamennyi író-  
já-t, hogy nélpi forradalmunk és szocializmusunk ikiépítésérnek  hiteles. 
és mélyen 2r.űvésži bemutatásával п:é;; j;. ~bban (kapcscdód.ianak b  rn(h)i  
íörne ~eir ~k életébe, hagy dolgoz ć iuknak ígv íljabb buzdítást adjanak, -  
hogy  elősegítsék és meggv'orsítsák szoc:ia ista neve.eisü+ket.  

A plenum  inog van gy őződvie arról, hogy Ju ~goszílávia írói jobban  
belemélyedruek mard valósá.gunkba, s ilvaii műveket, alkatnak. am~lyek.  
eszmei tartalmuknál 'és rnűvészi e.reюknél fogva mé ~ltóak korunkhoz, 
méltóak azokhoz az erő feszítéseklrez, ameCveket ma 'J~ugaszláviа  dalgo-  
zóiaak milliói dicső  Р'ártunk és Titó edvtárs vezetésé иel ki ►fe.i ~ten ~ek.  

II. 
Jugq~sz;lávia írászövetsélge vezetdségének pilenuma  felülvizsgálva а  

sZö гvetségl v ~ezet6ség és a 'köztárSа'Ságii egyesi.ietek vez!ető ~ség'énё '..{  !171Ua-  
kájt, birálat а~1á vetette a h.inyosságcÍ'{at s !hibákat és nozitiiv ered-  
rnényeket állapítat ~t meg.  

Országunik álalános fejl ődésével kapsalatban Jugoszláv'ia íróin ~ak  
1946-bran megtartott  's6  kongresszusa óta szülkségessé vált а  Szövet-  
sé+о  szabályzatának  bizonyos  módo ~sítása, amd ~t a P`lenu ~m F đ ~ fogadatt.  
 Ugyszintén :egyes írók tétlensége miatt és и ј  erő.k jelentkezése 11ĐpVet-  
keztében az iradajom, terén а  penurn  a  kоztárs,ai egvesü ~ieter fela-  
datául tíízte ki ,a tagságrevizi,ó kérdéséaek шeg'vitatását.  

A nlenum kihangsú+lyozta annak s.z,iálkségét. hog ц  a fiatal er6kkel  
való munkára valamint az irodalmi kritika  fejlleaztésére és  m ~еgerösít!é-  
sére különös figyelmet forditsanak.  
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A Dlenurn megállapítatta. ;hogv 1948 ban, jlelent ős eredm'ényeket ér-  
tek e1 a jugoszláv írók. műиeine ~k lefardításával а  köztár гs,ask kбzött ;  
ezen a téren kiiloriё ~sen а  szlovén írák tanwsítottak nagv i.gYekezet ~.~t.  

Valamennyi jugoszl'av irók minél szarosabb összefоgása ё rdeÍkében  
a r1enum  elhatározta: 

ho;;v fokozni kell az összes Iköztársaság!beln íróik közreni űkоdését 
а. »Кmjiževne Novпn ~e«-ben, a.lugaszláv írószövetség 1+apiábar.. A p'lénunn 
minden köztársasábi kö-zpiontban megtválasztotta а  szerkesztőség гképvi-  
selőit. akik biztosítani fogjál. az írók és. kti>Iltúrmunkások mirrél széle-  
sebb körének közreműködését ;  

hogy 1949  ben kiadja Jug ~oszlávia írószövetségénelk e1sё  аlта -  
nach.iát. Az almanach sz.erkeszt'óségének megal!akításáat а  Szövetség  

- veze~tőségémek feladatául tűzték ki;  
hogy folytatják az érintkezést az oi'wasótömeigekkeil i ~radajlrrLi  fel-  

olVasások. vendégszereplések. el őadások stb. formájában azzal. hogц  eb-  
Le több tervszerűséget vigyenek, hogy növeljiék ennek  а  mwnkána~)т,  

• zínvonalát és f őleg, hogy figyelmet fordítsanak a k[i Іlönböző  kiöztáirsa-  
. sá:gbeli írók minél szorosabb egyi.i'ttm űköd'es ,ére.  

Általános j wgoszláv jel гlegű  írói csoportok liétesíté lsю  is s;zükséges ; 
hogц  a гköZtársaság ~i fahyóirlatOk szerlke'szt őségei minél  sizoirlo-  

 sabb kapcsolatot építsene.k ki a kö". сsönös kéziratcsene céil.jáьól ;  
hogy az írók egYesületei nagvabb betekintést lkapjanak • а  kiadó-  

vállalatok mu гykáiában különёsen а ‚ felesle;ges pá г~huzamas; munka dlke-  
rü ése céljából. (Pélldául ugyanazon m ű  kétszeres ilefiardítása Bie оgrád-  
ban és Zágráhban vagy mi több, ugyanazon mű  két fordításán'ak aniegje-  
lenése ugyanabbart а  aközpo и tban).  

 
A u~lénwm megvitatta az írók, zeneszerz ők. és. kképzőművészek nyug.. 

díjbiztosításáról szóló szabályzat tervezetét, amelyet a Szövetség ve-
zetősét-e dolgozott ki. A szövetségi Ikormánv elvben hozzájárult egy  

ilyen' szabálуr сnde'let meghoza іtalához és azt tanulmányozás tárgyává  

tette.  

 
A Plenwm felhívja Juigoszlávna íróit, hogy fáradhat_ttlan ~ul és ,mód-

szeresеn dolgozzanalk elméreti színvonal e ~me'lésе  érdekéhen. hagy mií-
veilket telítsék meg szocialista eszme!iséggel 'és pártszer űséggel, hogy 
jllandóam, erősítsék kapcsalata:kat a. népi töm ~ege4kkel.  

hbb ű l a célból elha аtározták, hozv id ő szakonként megihiviák a Ple-
_at>motazelméheti Irodalmi kérdéseik mnegvi ~ tatásá,r а .  


