SZERBIA KO м UNISTA PÁRTJÁNAK
II. KONGRESSZUSA
Irts: Farkas NáПdor

Szerbia Kommunista Partja 1949 január 17-ikét ől 21-ig tartotta második kongresszusát. A kongresszus Jugoszlávia Kommunista Pártja ötö
dik kongresszusának határozata alapján mint a szerbiai Pártszervezet
legfelső bb szerve, teljesen egyhangulag hozta meg i ћаt гоzаtаіt és megválasztotta Szerbia Kommunista Pártjának Központi Vezet őségét.
A kongresszus forró lelkesedéssel fogadta Júgoszlávia Kommunista
Yártja Központi Bizottságának megjelent tagjait Tito elvtárssal az élükön Tito elvtárs és a Központi Bizattság .többi tagjának jel,enléte és a
kongresszus munkájában való részvétele hatalmas, köztársaságunk kereteit túllépő tény, mert az e g ész ország dolgozó népe számára és nemzetközi szempontból is fontos jelent őséget adott a kongresszusnak. Tito
elvtárs jelenléte e kongresszuson »kifejezésre juttatta azt az áldandó segítséget, amelyet Jugoszlávia Kommunista Pártja Központi Vezet ősége
Tito elvtárssal az élén és személyesen Tito elvtárs nlujtott pártszervezetü.nknek és a Kommunista Pártnak zerbnában« — mondotta Sztambolics elvtársa kongresszust megnyitó beszédében.
Szerbia Kommunista Pártja második kongresszusát az els ő . alapít б
kongresszus után négy évre és a ЈКР történelmi jelent őségű ötödik kongresszusa után hat hónapra tartották meg. Az els ő kongresszustól a második
eltelt id őszak azoknak a h ősies er őfeszítéseknek és harcoknak a jegyében telt el, amelyeket Szerbia munkásosztálya és dolgozó tömegei kifejtettek országunk, népeink boldogabb jöv ője: a szocializmus kiépítése érdekében. A második kongresszus nagy napjai egybe esnek azokkal a napokkal, amikor Tito ötévestervének harmadik esztendeje van indulóban
s ez különös jelent ő séggel bír tervünk .megvalósításában. Fokozza jelen
tёségét még az a tény is, hogy ez a kongresszus befejezi azoknak a
kongresszusoknak a sorozatát, amelyek az ötödik kongresszus után következtek és ez a kongresszus is kifejezésre juttatta Szerbia kommun ~ s tálnak törhetetlen egységét és kitartását az igazság mellett még akkor
is, ha ez a magatartás a legnagyobb er őfeszítéseket követeli. Ez a
kongresszus is kifejezésre juttatta a dolgozó nép egységét ,és 'eltéphetetlen kapcsiolatát élcsapatával: a Kommunista Pánttal. Szerbia kommunistái ezen a kongresszuson megukévá tették Jugoszlávia Kommunista Pártjának egységét, amelynek nemzetközi jelent ősége van, mert megmutatja
az utat, hogyan kell kialakulnia a szocialista 'országok egymás közötti
viszonyának.
A kongresszuson Sztamb о lics, Sztamюnkovics és Veszelinav elvtársak jelentése f оglalkozott a párt fejl ő désével, munkájával, eredményeivel
és föltárta a hibákat és mulasztásokat is, amelyek a munka folyamán
Szerbia területén jelentkeztek.
Tito elvtárs és a ЈКР Központi Bizottsága többe tagjainak elhangzott beszéde még közelebb hozta és. még tökéletesebben megvi-Iágítо tta azt a harcot, amelyet pártiunk folytat a szocializmus kiépítése
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terén; ezek d beszéde+k föltárt álk azoknak a vá daiknak az a ЛΡ.áptala+ns ágát,
elvnélküliségét, amelyek az utóbbi hét hónap alatt ért pártunkat, országunkat és a dolgozó népet. Az alapvet ő kérdések ilyetén megvilágítása még érthet őbbé tette számunkra e vádaknak valódi indítóokát é
még világosabbá vált 'el őttünk .az, hogy a marxizmus-leninizmus elveink
kiforgatása ellen folytatott harcunk jelent ő sége túlszárnyalja országur
határait is.
A kongresszuson elhangzott viták és beszámolók teljes egészében
igazoltak Pártunk és pártvezet őségünk helyes politikáját a szocializmus
kiépítéséért vívott harcban. Elemezték és kiértékeltéü mindazokat az
eredményeket, amelyeket Pártunk úgy a politikai, mint a gazdasági és
kulturális élet teren és minden frontján elért az els ő és a második kongresszus közt eltelt id őszakban.
Szerbia Kommunista Pártja .az országos pártszervezet Központi 1 ј zattságánаk vezetésével a két kongresszus közötti id ő+beh szívós küzde;lmet folytatott, 'hagy mozgósítsa ѕzerbi a munkásosztályát és széles
dolgozó tömegeit a szac.ializmus ellenségei ellen folytatott harcban. A
dolgozó tömegeket ,a Népfromt szervezetébe tömörítette s ennek politikája Pártunk vezetése alatt állandóan arra irányult, hogy növelje a szocializmus er őit és csökkentse, semmisítse meg a szocializmus ellenségeit.
Ez a harc eredménnyel .fo!lyt: fölszamoLta úgy a szerb. mint Jugosz:ávia többi népeinek nyílt és rejtett ellenségeit. A dolgozó 'nép forrada?mi
ereje állandóan fokozódott, a reakciió és ia burzsoázia poziciói pedig lépésről-lépésre fogyatkoztak. A dolgozó népben gy űlő, forradalmi er ő föl
morzsolta Drázsa Mihajlovicsot és .csetnik maradványait. árt аlmatlanná
tette az emigráns kormány nyílt 'kémjét, Groll Milánt és a hazai bur zsoázia véd ő ügyvédjét Dragoljub Jovánovicsot. »Igy omlottak össze a
burzsoázia ama kísérletei, hogy szervezett formákat öltsön s olyan о litikai programot rögtönözzön magának, amelynek keretében számíthatna a néptömegek .támogatására is. Mindeme politikai programok határozottan országunk szocialista fejl őde'se és forradalmunk elért er:ed.m ć nyei ellen irányult«, mint ahogy ezt Sztambolics élvtárs kifejtette a
kongresszuson elhangzott j eЛentésében.
Szerbia Kommunista Pártja alkalmazta a marxizmus leninizmus tanításait, Sztalim tanításait a nemzeti kérdésben. Szerbia ko,mmunistai nem
felejtették el Sztalin ama szavait, hogy »... a kapitalizmus maradványai
az emberek öntudatában sokkal élénkebbek a nemzeti 'kérdés terén, mint
bármely más téren«. A nagyszerb sovinisták elnytoimták Jugoszlávia né
peit, így a szerb népet is .és megakadályozták azt, hogy az оrszág népei
között az egyenl őség érvényre jusson. Pártúnk a leghatározottabban
szembeszállta sovinizmussal, bármilyen formában is jelentkezett. І.atározattan és kitartóan . harcolt a kisebbség jogaiért. a kisebbségi
reakció megsemmisítéséért; ezzel a forradalmi harccal e:öregítette
azt, hogy mindenoldalú kulturális fejl ődésük biztosítassék és helyet
kapjanak _ néphatósságokban is. Kardely elvtárs a; kongresszusi iidvözletében erről a következ őket пnondja: »... a szerb kommunisták a
szerb dolgozó nép élén történelmi pélidáját adták annak, hogyan kell ,har..
colni a saját elnyomói, a. hegemlomista burzsoázia ellen. a nemzeti kép dés területién és hogyan kell legy őzni az emberek tudatában a sovinizmust és a nacionalliznhus rnaradváriya it«. Kardely elvtárs itt idézett szavai harrgsulyozottan álátámasztják a szerb kommunisták politikájának
helyességét a nemzeti kérdésben. A nemzetiségi iskolák megnyitása so~
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rán lAhet őség nyila arra, hogy a nemzetiségek élete fejl ődjön és emelkedjen a szerb Népköztársaság területén. Ariikor a budapesti rádió és magyar.е rszági bírálóink vádolják Jugoszláviát »nacionalista p оlitikája miatt«, akkor ezeket a tényeket kelCene szemü ~gyІre venmiök s ,az; tán шeggоo dolniok, nemzetköziség-e az ha a magyarország ј jugoszláv kilsebbségt бt megvonnak minden alapvet ő nemzeti- kisebbségi jogot, és ha különféle sötét
rés büntetett el őéletű árufák és sovin+isztak fölhasználásával megakarják
rontani a +szenti és a m+a+gyar nép közötti jó viszonyt.
Ötéves tervünket do1gazó népünk magának vallja, - mert benne látta
.saját fölemelkedésének és országunk gazdasági meger ősödésének útját.
+pp ezért pártszervezetünk harca poliitikai téren mindig a .terv megvalósításának vonalán történik. A termelés fokozása, a nemzeti jövedelem
növekedése, a munkarnélküliség megszüntetése, a szocialista akkumuláció
.növekedésre és az ebb ő l folyó befektetés mind azt bizonyítja, hogy úgy a
mi Köztársaságunk, mint egész Jug оszlávia teriilletén gazdaságunknak
mélyen szocialista jellege van.
A kongresszus részletesen foglalko+zótt Pártunk politikájával a falun. Az értékelés sarán leszögezte, hogy ez a politika helyes volt, mert
mindig a kapitalista elemek korlátozására , és kiszorítasára törekedett és
azért , küzdött, hogy a dolgozó parasztságot megvédje a kizsákmányolás,tól. Az 1948
év folyamán Szerbia területén a 18,1 századék parasztgazdaság 71,47 százalék adót fizetett. A párt irányításán ala р uló népgha.tósági intézkedések, amelyeket ugyancsak a párt vezetése alatt haj tottak végre mindig arra irányultak, hogy az osztályellenséggel kiélez
zék a viszonyt, hogy a gazdag parasztság soraiban. különösen a legreakciósabb+ak mindég magukfölött érezzék a dolgozó parasztság hat:almát. A
dolgozó parasztsás; mindig támogatta ezt a p кэüitikát, míg a zsiros parasztok lépten-nyomoin ellenálltak, különösen az 1946 és 47+évi gabonafölvásárlás idején, de ellenállnak ma is. tártunk poldtikája a falun álliandó аn támo,gatta és fejlesztette a és a földmegtnirnkaló szövetkezeteket,
amelyekben a dolgozó parasztság me:gtadálj ~a a maga fölemelkedésének útját. Szerbia kommunistái számára ezen a téren az a legfontosabb föladat,
hogy folytassa ezt a politikát f őreg a földmegmunkáló szövetkezetek .további alakításával és szervezésével. Mez őgazdaságunk +fejl ődését ötéves
tervünk hatalmas mértékben viszi el őbbre. Vajdaságban a nagy DunaTisza—Duna csatorna tervének megvalósítása valóságos forradalmat jelent majd a mez őgazdasági élet t оvábbi fejl ő3ésében.
A szerbiаi pártszervezet fejl ődése az 1945-ös évhez viszonyítva hét-szeres. A kongresszus azt a föladatat állította a pártszervezet .elé, hogy
szervezetét továbbra is fejlessze a munkásosztály soraiból. $átran 'széíesíteni a párt sorait, az üzemekben, a mez őgazdasági birtokokon. a szö
vetk+ezetekben stb. A legfontosabb munka a párttagok ideológiai-olitikai
nevelése: a fokozott eszmei-politikai munka. Igy különösen nagy gondot
kell .fordítani, a falusi párttagság eszmei-politikai nevelésére. A kongreszszus e téren az eredmények mellett rámútatott a hiányosságokra, a mu7asztásokra is az eszmei neveléssel kapcsolatban és hangsulyozta az el ő
adó-káder fontos szerepét.
A Szerbia Kommunista Pártja második kongresszusán meghozott határozatak tartalmukban és végrehajtásukban 'megingathatatlanul .a szocializmus építését eélо zzák. Szigorúan. a marxizmus-leninizmus Kelve ai đp-ján védjük arszágunk érdekeit, amely a szocializmust építi, 01yan +ország
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védslmével, arrnely a szocializmust építi, .mi védjük a anarxizmust—leni
udzniust is_ A JKP és Tito elvtárs vezetésével mi gy őzelmesen megvalósítjuk a szocializmust és átalakítjuk országunkat fejlett ipari és mez őgaidasági országgá. Pántunk dics őségét Tito elvtárs vezetésével nehéz -.
karcok árán vívta ki. Munkásosztályunk és minden népünk számára Prtunk és Tinta a jelen és a jöv ő. Szerbia Kommunista Pártja a JKP Központi Bizottságának,irányításával. megvalósítja majd mindaz ю kat a fül-adatokat. amelyeket a másaduk kongresszus megjelölt, • ,mert ez gtéves.
tervünk fбladatainak megvalósítását jelenti: annak .a hatalmas föladat
nak a megoldását, amelynek nyomán hazánk a szocializmus országáv
еpiil
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