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Увод 
У периоду, када наши народи чине. величаиствеие напоре и дају 

•громне жртве за изградњу своце нбве еконоиике, своје слободе и 
срећније будућности, ми се морамо цитати, да ли резултати, које оства-
рујемо, одговарају нашим иапорима и . раднбм елану, односно да ли 
ностоје услови да они буду још већи? 

Наши успеси у изградњи земље неоумњиво су велики, нарочито, 
ако их упоредимо са резултатима (у многим другим земљама. О сим 
тога они постају »сваким даном крупнији и квалитетнији. Темпо н а т е 
социјалистичке изградње прогресивно расте и пснред различитих сметный, 
са којима се срећемо на сваком кораку. Нашу ш а г у у савлађивању 
огромних тешкоћа цроимо. из нас самих, и з наше свести и уверења, 
ла (градећи социјашизам, ми градимю не само своју срећнију будућност, 
»его се стављамо у -прве редове између најнаиредшфјих народа, Н Ј ј Ј 
се боре за мир и напредак целокуштг човечанства. 

Д о сада смо се сви уверили1 да борба з а социјализам јннје| ни 
мало лама ствар. Она захтева крајње напоре и разноврсне жртве «од 
евакоГа*, који свесно учествује у соци ј алистичко ј изградњи. Нема борбе 
без жртава, а нарочито у класно ј борби, где су одно-си до крајности 
заоштрени и где се ради о животу или смрти, лрогресу или реакцији. 

Р в д и ч к а клас% као најпрогресивнији дею друштвених снага, има 
јдва. основна задатка: изграђивати социјализам и бранити га ,од класних 
*ещ|ри|а1тёл»а. 

Повод да .приступим обради овог елабор-ата и у овој форми 
је?сте тај , што сам запазио, да у свакодневном ращу, (без обзира који 
посао обављамо, ми непотребно губимо, велике количине енергије у 
плавном зато, што не успевамо да нађемо оне методе рада, које обез-
беђују н.а'јрационалнији радии учинак. У свакодневном раду, у разлй-
читйм облицима, јављају се велика- трен>а, ко ја уништавају добар део 
наше енергије. Уколико» успемо- да отклонимо или смањимо обе гу-
битке, утолико ћемо адоћи да убрзамо и проширимо нашу изградњу. 

Ако ашлиэирамо појаве које доводе до губитка е н е р о ф у раду 
и юколности под којима се юне 'Одиграва<ју, видећемо, да се у првом 
реду ради о Недостатку система у раду и иедовољној уверености, д а и 
мајситније појаве имају крупан утицај на кравши ефёкат рада. 

Не удубљујући се детаљно у ствари, ми просто верујемо, да се 
оваки лосао -може на различите начине ррганизовати а да. при томе 
осгваре жел>ени резултати, Ово је из юшова нетачно, Постоје одре-
ђене -законитости у .свакцЈ ироизводњи, које зависе о д специфичности 
езме производнье и услова под којима се она- обавља а ,оне се мора|у 
нознавати, ако желима да «эстваримо оптималан тарозиводни учинак. 

Ми ове законитости не можемо да мењамо када хоћемо шли 
жако хоћемо, али можемо у знатно] адери ада ших утицагщ и искори-


