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ДРУГУ ТМТУ i  ДРУШМ ЧЛАНОВИМА 
ЦК КОМУМИСШЧКЕ ПАРТИЈЕ 

ЈУГОСЛАВИЈЕ

Ваши одговори од 18. и 20. марта примљени су.
Ваш одговор ми сматрамо као неправедан и зато као 

савршено незадовољавајући.
1. Питање о Гагаринову може се сматрати да је отпало, 

пошто сте се Ви отказали од ма каквих оптужби односно 
Гагаринова. иако ми идаље сматрамо да је овде постојала 
клевета на друга Гагаринова.

Изјава која се приписује другу Крутикову да се тобоже 
Совјетска влада отказује од трговинских преговора у овој 
години, како се види, не одговара ствариости, пошто друг 
Крутиков категорички одриче оно, што му се приписује,

2. У иитању о одзивању војних саветника као извор 
за нашу информацију су изјаве органа Министарства 
Оружаних Снага и саопштења самих саветиика. Како 
је познато, наши су војни саветници послани у Југо- 
славију на уиорну молбу Југословекске владе, и уз то је 
послан много мањи број совјетских војних саветника у 
Југославнју, него што је молила Југосдовенска влада. 
Према томе, Совјетска влада ннје имала намеру да наметне 
своје саветнике Југославији.

Али су касније југословенски војни руководиоци, 
између којих Коча Поповић, сматрали за могуће да изјаве 
да је пеопходно смањити број совјетских војних саветника 
за 60%, Та се изјава мотивирала на разне начине: једни 
су говорили, да еовјетски војни саветгшци превише скупо 
коштају Југославију; други су тврдили. да југословен-
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ској армији није иотребно да усваја искуство Совјегске 
Армије; трећи су изјављивали, да су правила Совјетске 
Армије трафаретна, шаблонска и да не претстављају 
вредност за југословенску армију; четврти су, на крају. 
сувише прозирно наговештавали, да совјетски војни са- 
ветниди узалуд добијају плате, пошто од њих нема иикакве 
користи.

У светлу тих чињеница иостаје нотпуно схватЈБива 
позната увредљива изјава Џиласа односно Совјетске Армије 
на једној од седница ЦК Југословенске компартије о томе, 
да cv совјетски официри у моралном погледу нижи од 
официра енглеске армије, Уз то, како је позиато, та анти- 
совјетска изјава Џиласа није иаишла на отпор других 
чланова ЦК југословенске компартије.

Тако су, уместо да се пријатељски договоре са Совјет- 
ском владом и регулишу питање о совјетским војним са- 
ветницима, југословенски војни руководиоци почели да 
се баве срамоћењем совјетских војних саветника и дискре- 
дитирањем Совјетске Армије.

Разумљиво је, да је такво стање морало да створи 
непријатељску атмосферу око совјетских војних саветника.

Било би смешко мислити, да ђе Совјетска влада при- 
стати при таквом стању да остави своје војне саветнике 
у Југославији.

Пошто Југословенска влада иије пружала отпор тим 
покушајима дискредитирања Совјетске Армије, она сноси 
одговорност за створено стање.

3, Извор паше информације по питању о иовлачењу 
совјетских грађанских специјалиста јесу, утлавиом, саоп- 
штења совјетског амбасадора у Београду Лаврентјева, 
а такође изјаве самих специјалиста, Ваша изјава, да је 
Срзептић тобоже рекао трговинском претставиику Леое- 
дјеву да се совјетски људи за добијање екопомских пода- 
така морају обраћати више, тојест у ЦК КПЈУ и Југо- 
словенској влади, савршеио ие одговара стварности. Ево 
саонштења Лаврентјева од 9. марта.

«€рзентић, помоћник Кидрића у Економском Са- 
вету, изјавио је трговинском претставнику Лебедјеву, 
да постоји решење владе, које забрањује државним



органима и установама да ма комс дају ма какве еко- 
номске материјале, Зато, без обзнра на раније по- 
стојећу договореност, он не може дада Лебедјеву одго- 
варајуће податке. Органима државне безбедности ста- 
вљоно је у дужност да то контролишу. Срзентић је 
такође рекао, да Кидрић сам има намсру да о томе 
разговара са Лебедјевим,»

Из саопштења Лаврентјева видн се, нрво, да Срзентић 
ниједном речи није споменуо о могућности добијања 
економске ииформације у ЦК или у Влади Југославије, 
И уопште би било смешно мислити да се за сваку екоиомску 
информацију може обраћати у ЦК или у Владу, — ради 
тога постоје нормални привредни оргаии Југославије, 
од којих су раније совјетски људи и добијали неопходну 
економску информацију.

Из саопштења Лаврентјева, друго, не види се оно, 
о чему Ви пишете, него нешто сасвим супротно, тојест, 
да органи безбедности Југославије контролишу и надзиру 
совјетске нретставнике у Југославији.

Није згорег да се истакне, да на сличну иракеу тајног 
надзора над совјетеким прсставницима ми наилазимо 
само у буржоазним земљама, и то не у свима,

Треба такође иетаћи, да југословенски органи без- 
бедности следе не само за претставницима Совјетске владе, 
него и за претставником СКП(о) у органу Комимформа — 
другом Јудипом.

Било би смешно мислити, да ће Совјетска влада прис нии 
да држи своје грађанске специјалисте у Југославији арл 
таквом режиму, који је за њих створен.

Како се види и овде одговорност за створено стање 
сноси Југословенска влада.

То су узроци, којн су присилили Совјетску владу да 
повуче своје војне и грађанске специјалисте из Југо- 
славије.

4. У свом иисму Ви изражавате жељу да Вам се саопште 
и друге чињенице које изазивају незадовољство СССР-а 
и воде ка погоршању односа између СССР-а и Југосла-
вије. Такве чињенице, стварпо, поетоје, иако оие нису

2... 905



повезане са повлачењем грађанскнх и војних саветника, 
сматрамо за неопходно да Вам их саошдтимо.

П р в о, Познато нам је да међу руководећим дру- 
говима у  Југославији колају антисовјетски гласови, као 
на пример да се «СКГ1(6) изрођава», да «у СССР-у влада 
великодржавни шовинизам», да «СССР тежи да економски 
заузме Југославију», да је «Комииформ средство за 
захеаћање друтих партија од стране СКП(б)» и томе с тчно. 
Та се антисовјетска изјашњавања обично покривају п.им 
фразама о томе, да је «социјализам у СССР-у npeciao .а 
буде револуционаран», да је само југославија ирави not'i пц 
«револуционарног социјализма». Наравно, да је с»ц ншо 
слушати сличне речи о СКП(б) од сумњивих марксиста 
типа Џиласа, Вукмаиовића, Кидрића, Ранковића и дру- 
гих. Али ствар је у томе, да ти гласови одавно циркулишу 
међу многим руководећим функционерима Југославије, 
да они и сада трају и, природно је, да стварају антисов- 
јетску атмосферу, која погоршава односе између СКТ1(б) 
и југословенске компартије.

Ми безусловно признајемо да свака компартија, из- 
међу чега и југословенска компартија, има право да кри- 
тикује СКП(б), као што и СКП(б) има право да критикује 
сваку другу компартију. Али марксизам захтева да кри- 
тика буде отворена и часна, а не закулисна и клеветничка, 
када је онај кога критикују лишен могућности да одговори 
на критику, Међутим, критика од стране југословенских 
функционера није отворена и часна, него закулисна и 
нечасна, која уједно има дволични карактер, јер, дискре- 
дитирајућн својом «критиком» СКП(б) иза леђа, они је 
официјално фаризејеки хвале и кују у звезде. Баш се 
зато слична критика претвара у клевету, у покушај да 
се дискредитује СКП(б), у покушај да се оцрни совјетски 
поредак.

Ми не сумњамо, да би јутословенске партијне масе 
с негодовањем одоиле ту антисовјетску критику, као туђу 
и непријатељску, када би оне о њој знале. Мислимо, да 
се баш заго поменути југословенски функционери старају 
да воде ту критику сакривено, иза кулиса, иза леђа маса.

Није згорег да се потсети да је Троцки, када је замислио 
да објави рат СКП(б), такође почео са оптужбама СКП(б)
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за изрођавање, за националну ограничсност, за велико- 
државии шовинизам, Он је, паравно, све то прекривао 
левим фразама о светској револуцији, Али, како је позиато, 
Троцки се сам изродио, а затпм каде је бно разобјјичен, 
отворено је прешао у табор заклетих непријатеља СКП(б) 
и Совјетског Савеза.

Мислимо, да је политичка каријера Троцког довољно 
поучма.

" Д  р у r о, Код нас изазива узнемирење садашње 
стање компартије Југославије. Чудноват утисак оставља 
чишеница, да компартија Југославије, будући владајућа 
партија, све до сада још није потпуно легализована и да 
се још увек налази у полулегалном стању, Решења пар- 
тијских органа, као правило, пе објављују се v штампи. 
Такође се не објављују извештаји о партијским скуп- 
штинама.

У животу компартије Југославије не осећа се уиу- 
тарња партијиа демократија, ЦК партије у својој већини 
није изабран, него коопгнрап. Критика и самокритика 
унутар партије не постоји или готово не постоји. Каракте- 
ристично је да је секретар ЦК партије за кадрове министар 
државне безбедности. Другачије говорећи, партијски кад- 
рови препуштени су у ствари контроли министра државне 
безбедности, По теорији марксизма партија треба да коп- 
тролише све државне органе земље, између чега и мнни- 
старство државие безбедности, док се у југославији добија 
■нешто супротно, јер партију у стварн контролише мини- 
старство државне безбедности. Тиме се, вероватно, и обја- 
шњава што самоделатност партијских маса у Југославији 
не стоји на потребном нивоу.

Разумљиво је, да ми не можемо сматрати такву органи- 
зацију компартије марксистичко-лењинском, болтшевичком.

У југоеловенској компартији не осећа се дух политике 
класне борбе. Пораст капиталистичких елемената у селу, 
а такође у граду у пуном је јеку, а руководство партије 
не предузима мере за ограиичавање капиталистичких 
елемеиата, Југословенску компартију успављују гњилом 
опортунистичком теоријом мирног урастања капиталистич- 
ких елемената у социализам, која је позајмљена од Берн- 
штајна, Фолмара, Бухарина.
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По теорији марксизма-лењинизма партија се оцењује као 
основна руководећа снага уземли, која има свој нарочити 
програм и која се нерасплињава у беспартијној маси. 
У југославнјн, напротив, као главну фактички руководећу 
снагу сматрају Народни фронт, док се старају да партију 
раснлину у Народном фронту, У свом говору на другом 
конгресу Народног фронта југославије друг Тито је го- 
ворио:

«Има ли комунисгичка партија Југоелавије неки 
други програмван Народиог фронта? Не! Комунистичка
партија нема другог програма. Програм Народног 
фронта је и њезин програм».

Испада тако, да у Југославији ту чудновату ico ujv 
о партији сматрају новом теоријом, У ствари овде n ма 
ништа новог. У Русији је још пре 40 година један део 
мењшевика предлагао да се марксистичка партија рас- 
плини у непартијској радничкој масовној организацији 
и да се прва замени другом, а други део мењшевика — да 
се марксистичка партија расплини у непартијској радној 
радиичко-сељачкој масовној организацији и да се прва 
замени другом. Како је познато, Лењин је тада квалифи- 
цирао те мењшевике као пакосне опортунисте и ликви- 
даторе партије.

Т р е ћ е. Нама је несхватљиво зашто енглески шпијун 
Велебит идаље остаје у систему Министаретва спољних 
послова Југославије као први помоћник министра. Јуто- 
словенски другови знају, да је Велебит енглески шпијун. 
Они знају и то, да претставници Совјетске владе такође 
сматрају Велебита шпијуном. Па ипак, без обзира на то, 
Велебит остаје на положају првог помоћника министра 
спољних послова Југославије. Могуће, да Југословенска 
влада мисли да искористи Велебита баш као шгшјуна 
Енглеске. Како је гшзнато, буржоазне владе сматрају 
потпуно дозвољивим да имају у свом саставу шпијуна 
великих империјалистичких држава, чију милост оне 
хоће да себи осигурају, и споразумне су, на тај начин, 
да себе поставе под коитролу тих држава. Ми сматрамо 
да је таква пракса апсолутно недозвољива за марксисте.



Ма како било, Совјетска влада не може да постави своје 
дописивање са Југословенском владом под контролу 
енглеског шпијуна, Разумљиво је да, пошто Велебит још 
увек остаје у саставу руководства спољних послова Југо- 
славије, Советска влада сматра да је постављена у тешко 
стање и да је лишена могунности да води отворено дописи- 
вање са ЈугословеАском владом преко система Министар- 
ства спољних послова Југославије.

То су чињенице, које изазивају незадовољство Совјетске 
владе и ЦК СКП(б) и које воде погоршању односа између 
СССР-а и југославије.

Те чињенице, како је већ више речено, нису у вези 
са питањем о повлачењу војних играђанскихспецијалиста, 
али ипак оне играју велику улогу у делу погоршања 
односа између наших земаља,

Ц К  СКП(б)
27. м арта 1948, годиае 

М осква



ЦЕНТРАЛНОМ КОМИТЕТУ 
КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Ваш одговор и caonurresbe о решењу Пленума ЦК КПЈУ 
од 13. априла 1948. године са потписима другова Тита 
и Кардеља прнмљени су.

Нажалост, ти документи, и нарочито докуменат, који 
су погпнсали другови Тито и Кардељ, не само да не чине 
иикаквог riporpeca у поређењу са претпрошлим докумен- 
тима Југословена, него, нанротив, још више комплици- 
рају ствар и заоштравају коифликт.

Обраћа на себе пажњу тон докумената који се не може 
другачије квалифицирати, него као иеизмерно амбицио- 
зан. У документима се не види жсјбз да се изјасни истина, 
да се часко иризнају своје грешке, да се призна неопход- 
ност ликвкдације тих грешака. Југословенски другови не 
примају критику марксистички, нсго малограђански, тојест 
примају је као увреду која се тиче престижа ЦК КПЈУ, 
која поткопава амбицију југословенеких руководиоца.

Ради тога, да би се извукли из незавидног положаја, 
у који су себе поставили југословенски руководиоци, они 
прибегавају «новом» методу, —- методу потпуног одри- 
цања својих грешака без обзира иа њихову очигледност, 
Негирају се свима познате чињенице и документи, изло- 
жени у писму ЦК СКП(б) од 27. марта 1948. године, 
Другови Тито и Кардељ, изгледа, не схваћају, да тај 
дечији метод неоснованог одрицања чишеница и доку- 
мената никога не може убедити, него самоможе да изазове 
смех.
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1. 0  повлачењу совјетских војних саветника мз
Југославије. У свом писму од 27. марта ЦК СКП(б) 
изложио је мотиве повлачења совјетских војних саветника, 
изјавившида се информација ЦК СКП(б) оснива на жаље- 
њима тих саветника на непријатељски однос југословенеких 
одговорних радника према Совјетској Армији и њеним претс- 
тавницима у Југославији. Другови Тито и Кардељ потпуно 
побијају истинитост тих жалби. Пита се: зашто ЦК СКП(б) 
треба да више верује неоснованој изјави другова Тита и 
Кардеља, него многобројним жалбама војних саветника 
СССР-а? На каквом основању? СССР има своје војне савет- 
нике готово у свим земљама народне демократије. Мора 
се истаћи да до сада ми иисмо имали још никаквих жалби 
од стране наших војних саветника у тим земљама. Тиме 
се у ствари и објашњава да ми нисмо имали никаквих 
несхваћања у тим земљама у вези са радом совјетских 
војних саветника. Али постоје жалбе и иесхваћања у тој 
области само у Југославији. Зар није јасно, да ту окол- 
ност треба објаснити само тим нарочитим непријатељским 
режимом који је створен у Југославији око совјетских 
војних саветника.

Другови Тито и Кардељ позивају се на велике расходе 
у вези са издржавањем совјетских војних саветника у Југо- 
славији, истичући, да совјетски генерали у Југославији 
добијају три-четири пута више у динарима, него југосло- 
веиски генерали, да је та околност, по њиховом мишљењу, 
могла да изазове предбацивања од стране југословенских 
војних лица. Али, прво, југословенски генерали, осим 
динара, добијају још и у натури свака добра: стан, послугу, 
намирнице и томе слично. Друго, новчана плата, која 
се издавала совјетским генералима у Југославији, пот- 
пуно одговара размерама новчане плате коју добијају 
совјетски генерали у СССР-у. РазумЈвиво је, да Совјетска 
влада није могла да пристане на енижавање новчане плате 
совјетским генералима, који се налазе на службеном путо- 
вању у Југославији.

Могуће, да су расходи на совјетске генерале у Југо- 
славији бреме за југословенски буџет, али се у таквом 
случају Југословеиска владатребала својевремено да обрати 
Совјетекој влади и да предложи да оиа узме на себе део
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расхода, Нема сумње да би Совјетска вдада то извршила, 
Ади су Југословени стали иа други пут: уместо да то 
питање реше на леп иачин они су почели да срамоте наше 
војне саветиике, да их називају бадаваџијама, да дискре- 
дитују Совјетску Армију, и тек после тога, када је око 
еовјетских војних саветника била створена непријатељска 
атмосфера, југословенска владасе обратила Совјетској влади.

Разумљиво је, да Совјетска влада није могла да се 
помири с таквим стањем.

2. 0  совјетскнм грађанскмм специјалиствша у Југо-
славији. У свом писму од 27. марта ЦК СКП(б) саои- 
штио је о мотивима повлачења грађаиских специјалиста из 
Југославије. У даном случају ЦК СКП(б) ослањао се на 
жалбе совјетских грађанских специјалиста и на саопштен.а 
совјетског амбасадора у Југославији, Из тих саопштења 
се види да су совјетски грађански специјалисти, као и 
претставник СКП(о) у Коминформбироу друг Јудии у 
ствари стављени под надзор органа државне безбедиости 
Југославије. ■

Другови Тито и Кардељ у свом писму побијају исти- 
нитост тих жалби и саопштења, тврдећи, да југословенски 
органи државне безбедности не следе за совјетским људима 
у Југославији. Али зашто ЦК СКП(б) треба да верује 
неоснованом тврђењу другова Тита и Кардеља, а ие жал- 
бама совјетских људи, између чега и другу Јудину? Со- 
вјетска влада има не мало својих грађанских специјалиста 
у свим земљама народие демократије, али оиа не добија 
жалбе од својих специјалиста н нема никаквих несугла- 
сица са владама тих земаља. Пита се: зашто су те несу- 
гласице и конфликти никли само у Југославији? Да није 
зато што ie Југословенска влада створила специјалии 
режим против совјетских људи у Југославији, између 
осталог и против друга Јудина?

Разумљиво је, да се Совјетска влада није могла поми« 
рити са таквим стањем и да је била присиљена да повуче 
своје грађанске специјалисте из Југославије.

3. 0  Ведебиту и другин шшјувима у апарату 
Мвиистарства спол>тх послова Југославије. Није тачна
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изјава другова Тита и Кардеља о томе, да су другови 
Кардељ и Џилас лриликом сусрста са другом Молотовом 
ограничили своје сумње односпо Велебита примедбом, да 
им «о Велебиту није све јасно>>. Уствари, у разговору 
тих другова са другом Молотовом радило се о томе да 
се у Велебита сумња за шпијупажу у корист Енглеске, 
Врло је чудновато '<" отстрањивање Велеоита из анарата 
Мииистарства с ш 'т. ( послова другови 'Ј'ито и Кардељ 
изједначују са њ > нропашћу. Зашто се Велебит не 
може отстранити из аиарата Министарства спољних нослова 
без тога, да би био упропаштен?

Такође је чудповата изјава другова Тита и Кардеља 
о узроцима остављања Велебита на положају првог по- 
моћпика Министра спољпих послова: испада, да Велебита 
нису отстрапили са положаја ирвог помоћника Министра 
спољних послова зато што се врши проверавање. Зар не би 
било боље да се Велебит отстрани са помеиутог поло- 
жаја баш зато што се проверава? Откуда таква попус- 
тљивост према еиглеском шпијупу који је у исто време не- 
помирљиво ’ непријатељски расположен према Совјетском 
Савезу?

Али Велебит није јсдипи шпијуп у апарату Мипистар-
ства спољних послова. Совјетски претставници су мпого 
пута изјављивали југословенским руководиоцима односно 
југословенског амбасадора у Лопдопу Леонтк11а, као о 
енглеском шпијуну. Није познато зашто тај иатеитовани 
енглески шпијун све до сада остаје у апарату Мшшстар- 
ства спољних послова Југославије?

Совјетској влади је nosi----  ”а, осим Леонтића, још
три сарадника југословенсЈ 1саде у  Лондону, чија
имена још нису  изјаш њ сна, < /. епглеској обавештајној 
служби. Совјетска влада №s*»juј ^  о томе са пуном одго- 
ворношћу.

Такође је иеразумљиво зашто се амбасадор САД у 
Београду понаша као домаћин, а његови «обавештајци», 
чији се број повећава, слободно шетају на слободи?

Неразумљиво је и то да се пријатељи и рођаци џелата 
југословенских иарода Недића тако лако и удобно сме- 
штају у државним и партијским апаратима југославије.



Јасно да, пошто Југословенска влада упорно не жели 
да очисти апарат свог Министарства спољних послова 
од шгшјуна, Совјетска влада је присиљена да се уздржи од 
отвореног дониеивања са Југословенском владом преко 
југословенског Министарства спољних послова.

4. 0  еовјетском амбасадору у Југославији м Со- 
вјетскоЈ држави. У свом писму од 13. априда 1948, годи- 
не другови Тито и Кардељ пишу:

«Ми сматрамо, да ои (сосјетски ачб^адор), као 
амбасадор. не.ма право да ни од кога р t ки податке 
о раду наше партије. То није његова >.
Ми сматрамо да је та изјава другова 'Гита и Кардеља у 

корену неправшша, антисовјетска. Како се види они изјед- 
начавају совјетског амбасадора, о < риог комунисту, 
који у Југославији претставља ком. ' > и u<y владу Сгг” ’> 
при Југослосенској комуиистичко * i. 1 1 1 са обични i n t 
жоазним амбасадором, са простим п i, о > шком бур): > 
државе, који је позван да поткопа<><:1 Јип.;,ље југослОг.с.ЈСле 
државе, Тешко је схватити како су се могли до тога да 
срозају другови Тито и Кардељ. <N < «i. i > i * ови 
да такав одпос према совјетско.м > > ( t 1 ри- 
даље пријатељских односа између :је?
Схваћају ли ти другови, да совјетс: >ни
комуниста, који претставља прија _ је
ослободила Југ'ославију од немачке окупације, rte само 
да има право, пего је н обавезан да с времена иа вг-еме води 
разговоре са комунистима Југославије по свим j 
која их само могу да ипте{ " Како се д 1 > , и 
у  те просте и елементарне 1 f  >’>, ако сс, н . . . 
остати на бази пријатељски. <> > > а са Совјетч о .

Ради стављања на знање другови*-" i 4t"y и * r ' 
треба рећи, да насупрот југословенској i • пин  ' i ■ 
југословеиског амбасадора у Москви за > >' > ог ч 
не изједначавамо га са буржоазним > > 1 и ш р , i, i,„ 
одричемо Јвегово «право да тражи ш> • i f од кога хоће 
о раду паше партије». Зато што је оп постао амбасадор 
иије преетао да буде комуниста. Ми га сматрамо као друга 
и комунистичког функпионера. Он има познаника и при-
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јатеља међу совјетским људима. Да ли он «сакуиља» im- 
датке о раду иаше партијс? Вероватпо, «сакупља>>. И кека 
«сакупља»! Ми немамо разлога да кријемо од другова 
недостатке у свом раду. Ми их самн разоткривамо, да би 
их ликвидирали.

Сматрамо да се тај став југословеиских другова односно 
совјетског амбасадора не може сматрати случајношћу, 
Он проистиче из општсг става Југословенске владе, услед 
чега југословенски руководиоци често не виде разлику 
између сгшљне политике СССР-а и спољне политике 
англо-американаца, изједначавају совјетску спољну поли- 
тику са спољном политиком Енглеза и Американаца и 
сматрају да Југославија треба да води према Совјетском 
Савезу онакву исту политику, какву води према империја- 
листичким државама — Великој Британији и САД.

У томе погледу врло је карактеристичан говор друга 
Тита у Љубљани, који је одржао крајем маја 1945, године 
и у коме је рекао:

«Говорило се да је овај рат праведни рат, и ми 
смо га таквим и сматрали. Али ми тражимо и пра- 
ведни завршетак, ми тражимо да сваки буде господар 
на своме; ми нећемо да плаћамо туђе рачуне, ми не- 
ћемо да будемо монета за подмићивање, ми нећемо да 
нас мијешају у неку политику интересних сфера»,

То је било речено у вези са питањем о Трсту, Како је 
позиато, после низа територијалних уступака у корист 
Југославије, које је Совјетски Савез исчупао од англо- 
американаца, последњи су заједно са Фраицузима одбили 
предлог СССР-а о предаји Трста Југославијн и заузели 
су Трст својим трупама, које су се налазиле у Италији, 
Услед исцрпљавања свих других средстава Совјетском 
Савезу је осгало само једно средство за предају Трста Југо- 
славији: почети рат са англо-американцима због Трста 
и исти заузети силом. Југословенски другови нису могли 
да не знају да СССР после тако тешког рата није могао 
ступити у нови рат. Али је та околност изазвала неза- 
довољство југословепских руководиоца, што је и дошло 
до изражаја у иступању друга Тита. Изјава друга Тита 
у Љубљани, да Југославија «неће плаћати туђе рачуне»
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и «неће да буде монета за подмићив-ање», неће, да би 
Југославшу шијеш али у неку политику интересних
сфера», била је усмерена не само против империја- 
листичких држава, него и против СССР-а, при чему се 
у даном случају однос друга Тита према СССР-у ничим ие 
разликује од његовог односа према империјалистичким 
државама, јер он овде не признаје разлику између СССР-а 
и империјалистичких држава,

Ми у томе антисовјетском ставу друга Тита, који није 
наишао на отпор Политбироа ЦК КПЈУ, — видимо основу 
клеветничке иропаганде руководиоца КПЈУ која се 
води у уском кругу југословенских партијних кадрова 
одиосно «изрођавања») СССР-а у империјалистичку државу, 
која тежи да «економски заузме Југославију», основу кле- 
ветничке пропаганде руководиоца КПЈУ односно «изро- 
ђавања» СКП (б), која тежи да «преко Коминформа заузме 
друге партије», односно тога, да је «социјализам у СССР-у 
преетао бити револуционаран».

Совјетска влада у своје време била је присиљена да 
обрати пажњу Југословенске владе на недопустљивост те 
изјаве друга Тита, а ношто објашњења другова Кардеља 
иТита, која су поводом тога уследила, пиеубила основана, 
совјетски амбаеадор у Београду друг Садчиков добио је од 
Совјетске владе упуту да да следећу изјаву Југословенској 
влади, што је друг Садчнков и учинио 5. јуна 1945. године:

«Говор друга Тита ми сматрамо као непри- 
јатељски испад против Совјетског Савеза, а објашњења 
друга К ардељ а-—као незадовољавајућа. Тако наши 
читаоци схваћају говор друга Тита и другачије се он
не може схватити. Кажите другу Титу ако он још 
једанпут дозволи такав испад против Совјетског Савеза 
мн ћемо бити присиљени да одговоримо отвореном 
критиком у штампи и да га дезавуишемо».

Баш из тог антисовјетског става друга Тита односно 
совјетске државе и проистиче став југословенских руко- 
водиоца односно совјетског амбасадора, по коме се совјет- 
ски амбасадор у Југославији изједначава са буржоазним 
амбасадорима.
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Изгледа, да југословенски руководиоци мисле да и 
у будуће остану на тим антисовјетским позшдијама. Али 
Југословенски другови требају да приме на знање, да 
остајање на таквим позицијама значи стати на пут одри- 
цања пријатељских односа са Совјетским Савезом, на пут 
издаје јединственог социјалистичког фронта Совјетског 
Савеза и народно-демократских република. Они такође 
треба да узму у обзир да, остајући при таквим иозицијама, 
лишавају себе права да захтевају материјалну и другу 
помоћ од Совјетског Савеза, јер Совјетски Савез може да 
нружа помоћ само пријатељима.

Ради стављања на зиање друговима Титу и Кардељу 
ми треба да подвучемо, да овакав антисовјетски став према 
совјетском амбасадору и Совјетској држави ми видимо 
само у Југославији, јер су у другим земљама народие 
демократије односи били и остају пријатељски и беспре- 
корни.

Интересантно је истаћи, да је друг Кардељ, који се
сада у свему солидарише са другом Титом, пре три године 
савршено другачије оцењивао поменути говор друга Тита 
у Љубљани. Ево шта нам је тада саопштио совјетски амба- 
садор у Југославији друг Садчиков о свом разговору са 
другом Кардељом, који се водио 5. јуиа 1945. године:

«Даиас, 5. јуна, ја сам саопштио Кардељу оно што 
сте Ви предложили. (Тито се засада још иије вратио). 
Саопштење је на њега извргаило тежак утисак. Помис- 
ливши, он је рекао, да оцену Титовог говора сматра 
правилном. Он је сагласап такође и с тим, да Совјетски 
Савез даље не може трпети сличне изјаве. Наравно, 
да би у тако тешко време за југославију, рекао је 
Кардељ, отвореиа критика Титове изјаве имала за њих 
тешке последице, и зато ће се они постарати да избегну 
сличне изјаве. Али ће Совјетски Савез имати право да 
иступи са отвореном критиком, ако се то понови. Таква 
ће критика бити за њих корисна. Кардељ је молио да 
Вам прецам благодарност за ту својевремену кри- 
тику. Она lle, по изјави Кардеља, помоћи да се по- 
боЈвша њихов рад. Критика политичких грешака, које 
су дозвољене у штадиној декларацији у месецу марту.
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гфидонела је велику корист. Кардељ је уверен, да fie
и та критика само помоћи да се побољша политичко 
руководство.

Покушавајући (врло опрезно) да проанализира узроке
грешака, Кардељ је рекао, да, наравно, Тито има кру- 
пне заслуге у ликвидацији пријашњег фракционаштва 
у кодшартији и у организацији народно-ослободилачке 
борбе, али да је он понекад склон да сматра Југосла- 
вију као нешто нарочито изван опште везе са развитком 
пролетерске револуције и социјализма. Друго, у  пар- 
тији се сложило такво стање.да фактички ЦК, као орга- 
низациопи и политички центар, не постоји. Ми се саку- 
пљамо, рекао је Кардељ, случајно и доносимо случајна 
peiueiba. Фактички је сваки од нас препуштен сам себи. 
Стил рада је рђав, иедостајеколективности у раду. Миби 
желели, наставио је Кардељ, да нас Совјетски Савез пе 
сматра као претставнике друге земље, који су способни 
да решавају питања самостално, него као представнике 
једне од будућих совјетских република и комиартију 
Југославије као део Свесавезне Комуиистичке партије, 
тојест, да би наши односи полазили од перспективе, 
да Југославија у будућности постане саставни део 
СССЈР-а. Зато би они желели да их ми просто и отво- 
рено критикујемо, да им дајемо савете, усмерујући унут- 
рашљу н спољиу политику Југославије по потребном 
путу.'

Ја сам одговорио Кардељу да треба полазити од 
стварности, баш от тога, да је Југославија самосгалиа 
земља и југословенска компартија — самостална пар- 
тија. Ви требате и можете, — рекао сам ја, — да по- 
став.љате н решавате питања самостално, док мн ни- 
када пепемо отказаги у саветима, ако се нама обратите.

У односу према Југославији ми имамо одређене уго- 
ворне, и још виш е— моралне обавезе, и ми се нисмо 
отказивали у саветима и у помоћи колико је могуће, 
када су нам се обраћали са таквим молбама. Сваки 
пут, када сам слао у Москву обраћање маршала ја сам 
одмах добијао одговоре. Али су такви савети могући и 
кориепи само у то.м случају, акосе обраћају својевремено, 
пре, пего што је решење донешеио или изјава учињена.»



Ми оетављамо по схрани примитивна и неправилна расу- 
ђивања друга. Кардеља односно Југославије као будућег 
саставног дела СССР-а, а југословенске компартије, као 
дела CKFIfo), Али би хтели да обратимо пажњуна критичке 
иримедбе друга Кардеља односно антисовјетског иступања 
друга Тита v Љубљани и односно лоших поредака 
у 'ЦК К П ЈУ .'

5» 0  антисовјетском иступан»у друга Џиласа, e  
обавештајној служби и о тргованеким преговорима*
У свом ппсму од 27, марта ми смо нзлагалн антисовЈетску 
изјаву друга Џиласа дану на једној од седница ЦК КПЈУ, 
који је рекао, да совјетски официри у моралном погледу сто- 
је тобоже испод официра онглеске армије, Та изјава друга 
Џиласа била је учињена у вези с тим, што су неколико 
официра Совјетеке Армнје у Југославији дозволшш себи 
постунке неморалног карактера. Ми смо то иступање друга 
Џиласа квалификовали као антисовјетско зато, што иза пос- 
тупака двојице-тројице совјетских официра јадни марксист 
друг Џилас није заметио главну разлику између соција- 
листтке Совјетске Армије, која је ослободила народе Евро- 
пе, и буржоазне енглеске армије, која је позвана да угњета- 
ва, а не ослобађа народе света.

У свом писму от 13. априла 1948. године другови Тито 
и Кардељ изјављују, да «Џилас никада није давао изјаву 
те врсте», да је «Тито то објаснио у писменој и усменој форми 
joui 1945. године», да су се «с тим објашњењем тада сагла- 
сили како друг Стаљип, тако и остали чланови Политбироа 
ЦК СКПСб)«"

Сматрамо за потребно да истакнемо, да та нзјава дру- 
гова Тита н Кардеља не одговара с'1'варности,

Ево како је тада реагирао друг Стаљин на истуаање 
друга Џиласа у свом брзојаву Титу:

«Ја схваИам тешкоћу вашег ста!на после ослобо- 
ђења Београда. Али Ви треба да знате, да Совјетска 
влада, без обзира на колосалне жртве и губитке, чини 
све мог fie и чак лемогуће, да би Вал i'"r-'Tna. Али ме 
из' , j 'је чињеница да поједине инн t е и грешке 
ш > 1 ч х официра и бораца Црвеш1 ’ t v ije код Вас
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уопштавају и шире на читаву Црвену Армију. Не 
сме се тако вређати армија која Вам помаже да исте- 
рате Немце и која се облива крвљу у борбама против 
немачких завојевача. Није тешко схватити да иема 
породиде без изрода, али би било чудновато да се уелед 
једног изрода вређа иородица. Ако црвеноармејци дознају 
дадруг Џилас и они, који му се нису противили, смат- 
рају енглеске официре у моралном погледу изиад совјетс- 
ких официра, то ile они заурлати од такве незаслужене 
увреде».
Ми у том антисовјетском иступању друга Џиласа, које 

није наинг '0 иа противљење других чланова Политбироа 
ЦК КПј^ , 'н. i'tMO основу оие клеветпичке пропаганде ру- 
ководиоц i КПЈУ против Совјетске Армије и њених претстав-
иика у ј} roc.i-шији, која је послужила као узрок за повла- 
чење наших војних саветника.

Чиме се завршила та ствар са другом Џиласом? Она се 
завршила тиме, што је друг Џилас допутовао у Москву за- 
једно са југословеиском делегацијом, извинуо се пред дру- 
гом Стаљипом и молио да се заборави та непријатна грешка, 
коју је дозволио на седпици ЦК КПЈУ,

Како се види, ствар изгледа сасвим другачијо i,. i n 
ШТО 0 ’I'OMe пишу у свом писму другови Тнто И I< I0u Г 

Нажалост, грешка друга Џиласа инје била сл
Џ

Другови Тито и Кардел, оптужују совјстске људе да 
они тобоже врбују југословенске грађане за своју обавеш- 
тајиу службу, Они пишу:

«€матрамо за неправилно, да оргаии совјетске оба- 
вештајне служ^е з о б " >' нашој з.л” л,х[ гојз иде ка со- 
цијализму, i ,i j i ' ’.a своју о мнуслужбу,
што мн ие д > е о " , ије cxb.i , , . io, да је то 
усмерено npot«»u наше зем .^ . io л  чини упр-
кос то i >. ,ч о су наши руководећи људи и оргапи држа- 
вне { зсти протестовалн и ставили до знања да ми
то не о  i • >о дозволити. Врбују се иаши официри, вр- 
бују се разни руководиоци, врбују се они, који су не- 
гативио расположени према новој југославнји>>.
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Ми изјављујемо, да та изјава другова Тита и Кардеља, 
која уз то обилује непријатељским испадима против сов- 
јетских радника у Југославији, савршеио ие одговара ствар- 
ности,

Чудовишно би бшго захтевати, да совјетски људн који 
раде у Југославији напуне уста водом и да ни с ким ие 
воде разговоре, Совјетски радници су политички развијени 
људи, а не просто радници, који су најмљени на рад за 
плату и који немају права да се интересују оним, што се 
догаГја у ,|угосJiai I кшк) је да они разговарају 
са југослор'Ч1ским , j , i , да их питају, да хоће добити 
објашњсиз i и 'Оме 1 1 ) i реоа бити неисправни совјето- 
фоб, па ( ,i i 'i ггк те разговоре као покушај за врбоваше 
људи за о5,_,,.клјггајну службу, и ioiu таквих људи, који 
се шегативно односе» према новој Југославији, Само анти- 
совјетски људи могу мислитн да се руководиоци Совјет- 
ског Савеза мање брину о целини и очуваностн нове Југо- 
славије, него политбиро ЦК КПЈУ.

Карактеристичпо је, да те чудовишне оптужбе против 
совјетских људи сусрећемо само у Југославији. Нама се 
чини, да су те ружне оптужбе против совјетских радника 
измишљене ради тога, да би се оправдале акције оргаиа 
државне безбедности југославије, који следе за совјетским 
Јвудима у Југославији. ■

Треба истаћи, да југословенски другови који долазе 
у Москву обично сасвим слободно посећују градове CCCF-a, 
сусрећу се с нашим људима, слободно разговарају с њима, 
Није било случаја да би им влада СССР-а поставал,ала ма 
каква ограничења, Приликом свог последњег путовања у 
СССР друг Џилас је, после боравка у Москви, отпутовао на 
неколико дана у Лењинград ради разговора са совјетским 
друговима,

По југословенској шеми податке о партијном и држав«
иом раду могу давати само руководећи органи ЦК партије 
или владе. Али друг Џилас није сакупљао податке од тих 
органа СССР-а, него од месних органа лењипградских 
оргаиизација. Шта је тамо радио друг Џнлас, какве је 
податке он сакупљао, — ми нисмо сматрали за потребно 
да се бавимо тим питањем. Ми мислимо, да он тамо није 
сакупљао податке за англо-америчку или француску оба-



вештајну службу, иего за руководеће органе југославије. 
И пошсо је то тачно, ми не видимо у  томе ништа зазорног,
јер се у тим подацима м^гу наћи поучне етвари за југо- 
словенске другове. Друг 1,1илас не може рећи да је наилазио 
на ма каква ограничења.

Пита се: зашто еовјетскн комунисти у југославији 
треба да се користе маљим правом, него југословенски 
у СССР-у?

*

У свом писму од 27. марта друговн Тито и Кардед> 
поново се враћају питању о трговипским односнма између 
СССР-а и југославије, питању о томе, да се тоооже друг 
Крутиков отказао да настави вођење трговинских пре- 
говора еа југословенским претставницима. Ми смо већ 
неколико пута објашњавали југословенским друговима 
да друг Крутнков побија изјаву која му се приписује. 
Ми смо такође објаснили да Совјетска влада није поста- 
вила питање о прекидању трговипских преговора и трго- 
винских операција са југославијом, Услед тога ми сматрамо 
да је питање исцрпљсно и немамо памеру да се више њему 
враћамо.

б, 0  неправшшој в. коЈ ливији Иолитбироа
| |К  КПЈУ во шшањшжа о ~ - r аој борби у Југославији. 
Ми смо у свом писму 'i ' « ii , да се у југословепској 
компартији не oceila дух н<е класне борбе, да се у
селу, као и у граду, нове .... ^  капиталистички елементи, 
а да руководство партнје не предузнма мере за ограии- 
чење капиталистичких елемепата.

Другови Тито и Кардељ неосновано поричу све то н 
сматрају наше тврђење, које је од принцинијалног карак- 
тера, као неку увреду за југословенскукомпартију, укла- 
њајући се од одговора у суштини. Докази тих другова 
своде се само на изјаву односно образдожености и досљед- 
ности друштвених преформирања, која су извршена у 
Југославији. Али је то сасвим мало. Негирање од стране 
тих другова чињешгце појачавања '■''!П,г,’'1Ј1Истичких еле- 
мената н повезаиог с тим заоштрењ; :е борбе у селу
у условима савремене Југославије полази од опортуни-
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стичког става, да се тобоже у прелазном периоду од капи- 
тализма ка социјализму класна борба не заоштрава, како 
учи марксизам-лењинизам, него да се гаси, како су тврдили 
опортунисти типа Бухарина, који је проповедао гњилу 
теорију о мирном урастању капиталистичких елемената 
у социјализам,

Нико пеће одрицатн дубииу и образложеност друшт- 
веиих преформирања, која су уследила у СССР-у после 
Октооарске социјалисгичке револуције, Али из те чиње- 
нице СКП(б) никада није повлачила закључак о слабљењу 
класне борбе у нашој земљи или о томе, да не постоји 
опасност појачавања капиталистичких елемената. Лењин 
је 1920, —1921. године истицао да, «док ми живимо у ситно- 
сељачкој земљи, за капитализам у Русији постоји чвршћа 
економска база, него за комунизам», пошто «ситна произ- 
водња р а ђ а капитализам и буржоазију стално, свако- 
дневно, сваког часа, стихијно и у масовним размерама», 
Познато је, да у току 15 година после Октобарске револу- 
ције са дневног реда наше партије није силазило питање 
у почетку ,о мерама ограничења кашггалистичких еле- 
мената у  селу, а касније о ликвидацији кулаштва као по- 
следње капиталистичке класе. Потценивање тог искуства 
СКП(б) у ствари осигурања основних услова за изградњу 
социјализма у југославији пуно је великих политичких 
опасности и недопустиво за марксисте, јер се социјализам 
не може изграђивати само у граду, само у индустрији, 
њега треба изграђивати такође у селу, у пољопривреди.

Није случајно да руководиоци југословенске компар- 
тије заобилазе иитање о класној борби и о ограничењу 
капиталистичких елемеиата у селу, Шта више, у говорима 
југословенских руководиоца свуда се прећуткује питање 
о класној диференцијацији у селу, сељаштво се сматра као 
једна цељина, и партија се не мобилише на савлађивање 
тешкоћа, које проистичу из пораста експлоататорских 
елемената у селу.

Међутим, политичка ситуација у југословепском селу 
не даје никаквог основања за самоумирење и добродуш- 
ност, У условима, када у Југославији ие постоји национа- 
лизација земље, када постоји приватна сопственост на 
земљу и купопродаја земље, када су у рукама кулака
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концентрисани знатни сектори земље, када се примењује 
најамни рад и тако даље, не сме се васпитавати партија 
у духу туширања класне борбе и примиривања класних 
противречности, неразоружавајући тим самим партију 
пред лицем главних тешкоћа изградње социјализма, То и 
значи, да југословенску компартију успављују гњилом 
опортуннстичком теоријод! мирног урастања капиталистич- 
ких елемената у социјализам, позајмљеном од Бернштајна, 
Фолмара, Бухарина,

Такође није елучајно, да неки истакнути руководиоци 
југословенске компартије скрећу са марксиетичко-лењин- 
ског пута у питању о руководећој улози радничке класе. 
И док маркеизам-лењинизам полази од призиања руко- 
водеће улоге радничке класе у делу ликвидације кагш- 
тализма и изградње социјалистичког друштва, руково- 
диоци југословенске компартије развијају сасвим друго 
гледиште. Довољно је да се истакне следећи говор друга 
Тита, одржан у Загребу у новембру 1946. године («Борба» 
од 2, новембра 1946. године):

«Ми не говоримо сељацима о томе да су они најсна- 
жнији стуб наше државе, да бисмо евентуално доби- 
ли њихове гласове, него зато, што ми знамо даони то 
и јесу и зато да би они били свјеени тога да то јесу».

Тај став је у потпуној противоречиости са марксизмом- 
лењинизмом. Марксизам-лењинизам сматра, да је у Европи, 
између осталог и у земљама народие домократије, на- 
предна и до краја револуционариа класа радничка класа, 
а не сељаштво. Што се тиче сељаштва, то његова већииа, 
тојест сиромашно сељаштво и средњаци — може да буде 
или је већ у савезу са радничком класом, при чему руко- 
водећа улога у томе савезу идаље припада радничкој класи. 
Међутим, горе иоменути став друга Тита не само да одриче 
руководећу улогу радничке класе, него и објављује читаво 
сељ аш тво,— према томе, укључујући и кулаштво, — за 
иајчвршћу основу кове Југославије. Како се види тај став 
нзражава глецишта, која су умесна за ситнобуржоазне 
политичаре, али не за марксисте-лењинце.



7. 0  нелраввушој и-едмтидн Полвтбнроа' ЦК КПЈУ 
у иитању © узајамнам односима између партије и На*
родног фронта. Ми смо у свом прошлом писму писали, 
да у југославији не сматрају компартију као основну 
руководећу силу у земљи, него Народни фронт, да југос- 
ловенски руководиоци снижавају улогу партије, фактички 
расплињују партију у беспартијном Народном фронту, 
дозвољавајући, иа тај начин, исту онакву принцинијалну 
грешку, какву су дозволили мењшевици у }:>усији пре 40 
година,

Другови Тито и Кардељ то негирају, тврдећи. да 
су сва решења Народног фронта решења партије, али 
да они не сматрају за потребно да подвлаче, да је ово 
или оно решење примљено на некој партијској кон- 
ференцији.

У томе се баш и састоји највећа грешка југословен- 
ских другова, што се онибоје да отворено истакну партију 
и њена решења пред читавим народом, да би народ знао, 
да је руководећа сила партија, да партија води Народни 
фронт, а не обрнуто.

По теорији марксизма-лењинизма компартија је нај- 
виша форма оргаиизације трудбеника, која стоји изнад 
свих других организација, између осталог изнад Совјета 
у СССР-у, изнад Народног фронта у Југославији. Партија 
стоји изнад свих тих организација трудоеника несамо заго, 
што она усисава у себе све најбоље елементе трудбеника, 
него и зато, што има свој нарочити програм, своју нарочиту 
политкку, на основи које руководи свима другим организа- 
цијама трудбеника. Али се политбиро ЦК КПЈУ боји да 
о томе каже радничкој класи и читавом југословенском 
народу отворено и директно на сав глас. Политбиро 
ЦК КПЈУ мисли да, ако он не буде подвлачио тог момента, 
ни друге партије неће имати повода да развију своје снаге 
и своју борбу. Изгледа, да другови Тито и Кардељ мисле, 
да ће тим јефтиним лукавством моћи укинути законе 
историјског развитка, обманути класе, обманути историју. 
Али јето илузија и самообмана. Док постоје антагонистичке 
класе постојаће и борба између њих, а док постоји борба, 
постојаће и одражавање те борбе у раду разних групација 
и партија, легално или илегално.
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Лењин је говорио да је партија најважније оружје у 
рукама радничке класе. Задатак руководиоца састоји се 
у томедато оружје држе у борбеној припреми. Али пошто 
југословенски другови крију заставу партије и неће да 
подвлаче пред народом руководећу улогу партије, онитупе 
то оружје радиичке класе, снижавају улогу партије, 
разоружавају раднипку класу. Смешно је мислити да ће 
услед јефтиног лукавства југословенских другова неприја- 
тељ одустати од борбе. Баш зато партију треба држати 
у борбеној припремности за борбу против непријатеља, 
а не успављивати партију, не крити њену заставу, не 
успављивати је тиме, да ће непријатељ, аконебуде повода 
обусгавити борбу, престати да организује своје снаге у 
легалној или илегалној форми.

Ми сматрамо, да је снижавање улоге компартије у 
југославији зашло сувише далеко. Ради се о принципи- 
јално неправилним узајамним односима између компартије 
и Народног фроита у Југославији. Мора се узети у обзир 
да у Народни фронт улазе сасвим разни у класном погледу 
елементи: кулаци, трговци, ситни фабриканти, буржоазна 
интелигенција и тако даље, а такође разнобојпе политичке 
групације, укључујући и неке буржоазне партије. Чиње- 
ница, да у Југославији на политичкој арени иступа само 
Народни фронт, а да партија и њене организације не исту- 
пају отворено v своје име пред народом, не само да снижава 
улогу партије у  политичком животу земл^е, него и потко- 
пава партију као самосталну политичку силу, која је 
позвана да извојује све више поверење народа и j\a својим 
угицајем обухваћа све шире масе трудбеника путем отво- 
реног политичког рада, путем отворене пропаганде својих 
гледишта и свог програма. Другови Тито и Кардељ забо- 
рављају, да се партија развија и да се може развијати само 
у отвореној борби против непријатеља, да јефтина лукавства 
и макинације Политбироа ЦК КПЈУ не могу заменити 
ту борбу као школу васпитања партијских кадрова. Упорно 
нежељење да признају погрешносг изјава, да компартија 
Југославије нема другог програма, осим програма Народ- 
ног фронта, сведочи о томе, како су се далеко удаљили 
југословенски руководиоци од марксистичко-лењинских 
погледа на партију. У томе ми видимо опасност за развитак
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ликвидаторских тенденција односно кодшартије у Југо- 
славкји, што угрожава самом поетојању компартије и, 
на крају крајева, садржи опасност нзрођавања Југосло- 
венске' народне републике.

Другови Тито и Кардељ тврде да су грешке мешшевика 
односно расплињавања марксистичке партије у бсепартиј- 
иој масовној организацији постојале пре 40 година и да 
зато не може бити никакве везе између тих грешака и са- 
дашњих грешака политбироа ЦК КПЈУ. Другови Тито и 
Кардељ дубоко греше. Не може оити сумње у теоретску и 
политичку везу између те две нојаве, јер како су мењше- 
вшди 1907. године, тако и другови Тито и Кардељ, после 
40 година подједнако снижавају марксистичку партију, 
подједнако одричу улогу партије, као највише форме 
организације, која стоји нзнад свих других масовних орга- 
низацијатрудбеника, подједнако расплињују марксиетичку 
партију у беспартијној масовној организацији. Разлика 
се овде састоји само у томе, да су мењшевици учинили
те грешке 1906.-..-1907. године и, да се носле осуђивања
истих од стране марксистичке партије у Русији на њеном 
Лондоиеком конгресу нису више враћали тим грешкама, 
док Политбиро ЦК КПЈУ, без обзира на ту очигледну 
поуку, кроз 40 година после тога извлачи из гроба старе 
мењшевичке грешке и објављује их као своју теорију о 
партији. Та околност не слаби, него, напротив, продубљава 
грешке југословенских другова.

8. 0  узбуђујуђем  етањ у у југоеловемској комнар- 
ти|и. У прошлом писму смо писали, да компартија у Југосла- 
вији идаље остаје у полулегалном стању, упркос томе, што 
је она дошла на власт већ пре три и по годнне, да у партији 
нема унутарње партијне демократије, нема система бирања, 
нема критике ни самокритике, да се ЦК КПЈУ у својој ве- 
ћини не еастоји од изабраних, него од кооптираних чланова.

Другови Тито и Кардељ све то неосновано поричу.
Они пишу, да «у ЦК КПЈУ већииа чланова нису кооп- 

тирани», да је «на петој конференцији, која се одржала у 
децембру 1940. године у дубокој илегалности..., која је 
no решењу Коминтерне имала сва права конгреса, био 
изабран ЦК КПЈУ у саставу 31 члана и 10 кандидата.,.«,



да је «од тог броја погинуло за време рата 10 чланова ЦК 
и шест кандидгггао, да cv осим тога искључени из ЦК два 
члана, да «ЦК КПЈУ >ia и у њему раде 19 чланова,
који су изабраин ua ј ;нцији, и 7 кооптираних чла-
нова», да се сада «ЦК састоји од 26 чланова».

'To саопштеше неодговара потпуно стварности. Kai . 
се види из архиве Коминтерне, на петој конференш 
која се одржала у октобру, а ие у децембру 194(. 
дине, није био изабран 31 члан ЦК и 10 канди/ 
него 22 члана ЦК и 16 каидидата. Ево urra саопш> ' ’ ’ 
о томе друг Валтер (Тито), крајем. октобра 1940 го, 
из Београда.

«Другу Димитрову. Од 19. до 23. октобра одржала 
се пета конференција КПЈУ. Учествовао је 101 изаб- 
рани делегат из свих области земље. Изабраи је ЦК 
од 22 човека, међу њима две жене, и 16 кандвдата. 
Манифестовало се потпуно јединство, Валтер»,

Ако је од 22 члана ЦК погинуло 10, то је остало 12 изаб- 
раних чланова, ако су пак из 12 члаиова била искључеиа 
још 2 члана, то је остало 10 изабраних чланова ЦК, Дру- 
гови 'Гито и Кардељ говоре да садашњи ЦК има 26 чла- 
иова, — према томе, ако се од тога броја одузме 10 изаб- 
раних чланова ЦК, тада у саставу садашњнег ЦК остаје 
16 кооптираних чланова.

Испада, на тај начин, да је већииа члаиова садашњег 
ЦК КП јУ  кооптирано.

Тако ствар стоји ие само са члановима ЦК, него и са 
месним руководиоцима, који се иазначују, али не бирају 
одоздо.

Ми сматрамо,да се такав поредак стварања руководе пг 
органа партије у  у словима, када партија има власт и 
да се користи иотиуном легалношИу, не може назвати 
другачије, него полулегално стање, а сам тип организа- 
ције — секташко-бирократским,

Сасвим се не може трпити такво етање, када се паргијске 
скупштине не сакупљају или се тајно сакупљају, што мора 
да поткопава утицај партије у масама, када се примање 
чланова партије конспирише од радника, док примање у
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партију треба да игра велику васшггачку улогу, вежући 
партију са радничком класом и са свима трудбени-
цима,

Када бн политбиро ЦК КПЈУ удовољној мери ноштовао 
своју партију он не би дозволио таквог стања у иартији 
и одмах би после заузимања власти, тојест пре три и по 
године, — позвао партију да сазове конгрес, да се реорга- 
низује на темел.3у демократског централизма и да почне рад 
као потпуно легална нартнја.

Потпуно је разумљиво да при таквом стању ствари у 
партији, када не постоји бирање руководећих органа, него 
само назначивање одозго, не може бити ни говора о унутар- 
њој партијској демократији, а шта више о критици и са- 
мокритици. Нама је познато да се чланови партије боје 
да кажу своје мишљење, боје се да кажу реч критике о 
поретку у партији и више воле да ћуте, да не би били под- 
вргнути репресалијама. Не може се сматратн случајиошћу, 
да је министар државне безбедности уједно секретар ЦК 
за кадрове, или, како говоре другови Тито и Кардељ, ор- 
ганизациони' секретар Ц1( компартије Југославије, Очи- 
гледно је да су чланови и кадровн партије препуштени под 
надзор министра државне безбедности, што је сасвнм не- 
допустљиво и не може се трпиги. Требало је, на нример, 
да се друг Жујовић не сагласи на седиици ЦК КПЈУ 
са нацртом одгос г,злитбироа 1ДК КПЈУ на писмо 
ЦКСКП(б), па да 01 и буде искључен из ЦК.

Како се види, ilo ih инро ЦК КПЈУ не сматра иартију 
као самостални оргапизам, који има право да каже своје 
мишљење, него као партизански одред, чији члаиови не- 
мају права да претресају ма каква иитања, него су дужни 
да без речи испуњавају све жеље «Начелника». То се код 
нас назива култивисањем војних метода у партији што 
се никако не подудара са принципима уиутарње партијне 
демократије у марксистичкој партији.

Како је иознато, Троцки је такође покушавао у своје 
време да наметне СКП(б) војне методе руководства, али 
је њега разбила и осудила партија на челу са Лењином, 
војни методи су били одбачени, док је унутарња нартијна 
демократија била утврђена као најважпији припцип нартнј- 
не изградње.
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Мн ематрамо да овакво абнормално стаље унутар ју- 
гословенске Компартије претставља најозбиљнију опас- 
ност за живот и развитак партије. Чим пре буде докрајчено 
са тим секташко-бирократским режимом у партији, тим ће 
боље бити како за КПЈУ, тако и за југословснску народно- 
демократску републику.

9. 0  охолости руководиоца ЦК КПЈУ в  о неправил- 
ном њиховом односу иретл својим грвшкама. Како се 
види из писма другова Тита и Кардеља они потпуно не- 
гирају како постојање ма каквих грешака у раду Полит- 
бироа ЦК КПЈУ, тако и посгојање клеветничке пропаганде, 
која се води у уском кругу партијних кадрова Југославије 
односно «изрођавања» СССР-а у империјалистичку државу 
и томе слично, Они сматрају, да је читава ствар у непра- 
вилној информацији ЦК СКП(б) односио стања ствари у 
Југославији, Они сматрају, да је ЦК СКП(б) био «жртва» 
неправилне и клеветничке ииформације, коју су ширили 
другови Жујовић и Хебранг, да, ако не би било те непра- 
вилне информације о делима у Југославији, то не би по- 
стојале никакве несугласице између СССР-а и Југославије. 
Услед тога оии долазе до закључка да се не ради о греш- 
кама ЦК КПЈУ и о критици тих грешака од стране 
ЦК СКП(б), него о неправилној информацији другова 
Жујовића и Хебранга, који су «подвалили» СКП(б) ту 
информацију. Они мисле, ако казне другове Жујовића 
и Хебранга, да ће све бити у реду, Тако је нађена жртва 
за учињени грех.

Ми не сумњамо, да другови Тито и Кардељ сами не 
верују у иетинитост те верзије иако се они ипак хватају 
за њу као за истиниту, то чине ради тога, что ту верзију 
сматрају као најлакши излаз из оног незавидног стања, 
у коме се нашао Политбиро ЦК КПЈУ. Истичући ту 
лажну и на изглед наивну верзију, они хоће не само да 
скину са себе одговорност за погоршање совјетско-југосло- 
венских односа, сваљујући кривицуна СССР, него идауспут 
оцрне ЦК СКП(б), прсстављајући га да се лакоми па сваке 
«тенденциозне» и «антипартијне» информације.

Ми сматрамо да је овакав однос другова Титаи Карде- 
ља према ЦК СКП(б) и његовим критичким примедбама



односно грешака југословенских другова не само лако-
мислен и лажан, него и дубоко антипартијни.

Када би другови Тито и Кардељ били заинтересова- 
ни у изјашњавању истине и када им истина не би бола очи, 
они би требали да се озбиљно замисле над овим:

а) зашто се иаформација ЦК СКП(б) о делима у Пољској, 
Чехословачкој, Мађарској, Румунији, Бугарској, Албанији 
показала правилна и неизазива никаквих несхваћања са 
компартијама тих земаља, док се ииформација о делима у 
Југославији показала, по мишљењу југословенских дру- 
гова, «тенденциозна» и «антипартијна» и изазвала са њихове 
стране антисовјетске испаде и непријатељски однос према 
ЦК СКП(б)?

б) зашто се пријатељски односи између СССР-а и на- 
родно-демократских земаља развијају и учвршћавају, док 
су се совјетско-југословенски односи покваршш и даље 
се погоршавају?

в) зашто су се компартије народно-демократских земаља 
солидарисале са штсмом ЦК СКП(б) од 27, марта и осудиле 
грешке југословенских другова, док је Политбиро ЦК КПЈУ, 
који упорно не признаје своје грешке, остао изолиран?

Да ли је све то случајно?
Да би се разоткриле грешке Политбироа ЦК КПЈУ 

никако није потребно да се прибегава информацији поједи- 
них другова, као што су например, другови Жујовић 
и Хебранг. Зато је више него довољио да се упозна са зва- 
ничним иступањима руководиоца КПЈУ, рецимо, другова 
Тита, Џиласа, Кардеља и других, која су објављена у 
штампи.

Ми изјављујемо, да никаквих саопштења совјетски људи 
нису добијали од друга Хебранга. Ми изјављујемо, да раз- 
говор друга Жујовића са совјетским амбасадором у Југо- 
славији другом Лаврентјевим није дао ни десети део онога, 
што садрже погрешни и антисовјетски говори југословен- 
ских руководиоца. Репресалије односно тих другова су не 
само недозвољено обрачунавање, које се не подудара са 
принципима унутарње партијне демократије, него и све- 
доче о антисовјетском ставу југословенских руководиоца, 
који разговор југословенских комуниста са совјетским ам- 
басадором сматрају злочином.
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Ми сматрамо, да се иза покушаја југословенских ру- 
ководиоца да скину са себе одговорност за погоршање сов- 
јетско-југословенских односа крије кежељење тих другова 
да признају своје грешке и намера да идаље наставе иепри- 
јатељску политику према СССР-у.

Лењин говорн:
«Однос политичке партије према њеним грешкама 

јесте једаи од најважиијих и најтачнијих критерија 
озбилвности партије и испуњавања од стране исте на 
д е л у њених обавеза према својој к л а с и и према труд- 
беничким м ас ама .  Отворено признати грешку, раз- 
открити њенеузроке, анализирати ситуацију, која ју |е 
родила, претрести пажљиво средства за исправљање 
грешке — ето то- је знак озбиљне партије, ето то је 
иепуњавање од стране исте својих обавеза, ето то је 
васпитање и учење к л а с е ,  а затим и м ас а ».

Нажалост ми морамо да констатујемо, да руково- 
диоци КПЈУ, који неће да признају и исправе своје грешке, 
на најгрубљи начин нарушавају ту принципијалну упуту
Лењина,

Уједпо треба да истакнемо, да су се, за разлику од 
југословенских руководиоца, руководиоци фраицуске и 
италијанске компартије показали у том погледу на висини 
задатка, јер су они часно лризнали своје грешке на кон- 
ференцији девет компартија, савесно их исправили и тиме 
помогли својим нартијама да учврсте своје редове, да 
васпитају своје кадрове,

Ми сматрамо, да у основи нежељења Политбироа 
ЦК КПЈУ да часио призна своје грешке и да их савесно 
исправи лежи прекомерна охолост југословенских руко- 
водиоца, После постигнутих успеха њима се завртила 
глава. Они су иостали охоли и сматрају да им је сада море 
до кољена. Они не само да су постали охоли, него још и 
проповедају охолост, несхвачајући, да охолост може упро- 
пастити југословенске руководиоце.

Лењин говори:
«Све рсволуционарне партије, које су до сада ги- 

. нуле, гинуле су радитога штосу биле о х о л е  и што
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нису знале да виде у чему је њихова снага и б о ј а л е с е . 
д а  г о в о р е  о с в о ј и м  с л а б о с т и м а ,  А ми нећемо 
погинути зато што се не бојимо да говоримо о својим 
слабостима и научићемо се савлађивати слабости».

Нажалост ми морамо да констатујемо, да су југосло- 
венски руководиоци, који не страдају од скромности и који 
се идаље опијају својим успесима, који нису баш тако 
велики, — предали забораву и ту Лењинову упуту.

ДруговиТито и Кардељ, говоре у свом писму о заслугама 
и успесима југословенске компартије, о томе да је 
ЦК CKIl(o) раније иризнавао те заслуге и успехе, а да их 
сада тобоже прећуткује. То, наравно, није тачно. Нико 
не може одрицати заслуге и успехе југословенске ком- 
партије. У то нема сумње. Али треба репи, да заслуге и 
успеси, рецимо, комунистичких партија Пољске, Чехо- 
словачке, Мађарске, Румуније, Бугарске, Албаније ии- 
мало нису мање, него југословенске компартије. Али руко- 
водиоци тих компартија понашају се скромно и не галаме 
о својим успесима, као југословенски руководиоци, који су 
свима пробили уши својим прекомерним хвалисањем.

Треба 'гакође истаћи да су заслуге француске и итали- 
јанске комиартије пред револуцијом не мање, него веће 
од југословепске компартије. И ако фраицуска и итали- 
јанска компартија засада имају мање успеха него југосло- 
венска компартија, то се ие може објаснити некаквим наро- 
читим својством југословенске компартије, исго углавном 
тиме, што је после разбијања штаба југословенских пар- 
тизана од стране немачких падобранаца, у моменту, када је 
народно-ослободилачки покрет у Југославији преи<ивљавао 
тешку кризу, — Совјетска Армија притекла у помоћ ју- 
гословенском народу, разбила немачке окупаторе, осло- 
бодила Београд и, на тај начин, створила услове који су 
били неопходни за долазак југословенске компартије на 
власт. Нажалост такву помоћ није пружила и није могла 
да пружи Совјетска Армија фраицуској и италијанској 
компартији. Када би другови Тито и Карделв узели у 
обзир ту околност као несумљиву чињеницу, оии би мање 
галамили о својим заслугама и успесима и понашали би 
се пристојније и скромније.



Нескромност југословенских руководиоца долази до 
тога, да они прштасују себи чак такве заслуге, за које нема 
никаквих основања да им се признају. Узећемо, на пример, 
питање о војпој науци. Југословенски руководиоци увера- 
вају да су они допунили марксистичку науку о рату новом 
теоријом по којој се рат сматра као усклађивање акција 
регуларних трупа, партизанских одреда и народних уста- 
нака. Међутим је та, такозвана, теорија такође стара као 
свет и према томе не претставља ништа ново за марк- 
систичку науку о рату. Како је познато, бољшевици су 
примењивали укупне акције регуларних трупа, парти- 
занских одреда и народних устанака за читав период гра- 
ђанског рата у Русији (1918. —1921. године), и примењи- 
вали у много већим размерама, него што се то радило у 
Југославији. Али, бољшевици никада нису говорили да 
су они, примењујући тај метод ратних акција, унели ма 
шта ново у ратну науку. Они нису ништа такво говорили 
зато, што је тај исти метод са успехом примењивао много 
пре бољшевика у рату против Наполеонових трупа у 
Русији 1812. године фелдмаршал Кутузов.

Али II фелдмаршал Кутузов није претендовао на нова- 
торство, примењујућитај метод зато, што су Шпањолци још 
пре фелдмаршала Кутузова 1808. године почели примењи- 
вати тај метод у рату против Наполеонових трупа («гвери- 
ласи»), Тако испада, да је оно, што југоеловенски руково- 
диоци сматрају новим у ратиој науци, уствари старо 140 
година, а опо што они приписују себи у заслугу, уствари је 
заслуга Шпањолаца.

Осим тога, треба имати у виду, да заслуге ових или оних 
руководиоца у прошлости не искључују постојање код истих 
озбиљних грешака у садашње време. Не смије се на темељу 
заслуга у прошлости затварати очи на садашње грешке, 
Троцки је такође имао у своје време револуционарне заслу- 
re, али то никако не значи, да је СКП(б) могла да затвара 
очи на његове најгрубље опортунистичке грешке које су 
касније уследиле, гурнувши га у табор непријатеља Сов- 
јетског Савеза.



Друговн Тнто и Кардељ у свом писму предлажу да 
се пошаљу претставницн ЦК СКП(б) v Југославију и да 
тамо изуче питања совјетско-југословенских несугласица. 
Ми сматрамо да је тај пут нсправилан, пошто се не ради о 
проверавању појединих чињеница, него о принципијалпим 
несугласицама.

Како је познато, ствар о совјетско-југословенским ие- 
сугласицама већ је постала добро ЦК девет комлартија, 
које имају свој Ипформбиро, Било би иеправилно да се 
друге компартије отстране од тога дела. Зато ми нрсдлаже- 
мо де се то питање претресе на најближем заседању Ин- 
формбироа.

4, м аја 1948. годипе 
М осква.

Ц К  С К П (б)



ЦЕНТРАЛНОМ КОМИТЕТУ 
КОМУННСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Примљена су Ваша писма од 17. маја 1948, године и 

20. маја 1948. годиие са потписима другова Тита и Кардеља.
ЦК СКП(б) сматра да руководиоци југословенске компар- 
тије тим писмима чине нови корак на путу продубљавања 
оних најгрубљих принципијалиих грешака, на штету и 
погубност којих је указао ЦК СКП(б) у свом писму 
ЦК КПЈУ од 4. маја 1948. годиие,

3. Другови Тито и Кардељ пишу, да се они осећају 
«толико неравиоправни, да нам је немогуће пристати да се 
сада то дело решава пред Информбироом», и даље доз- 
вољавају себи паговештавање на то, да је у такав неравно- 
правни положај посгавио југословенске руководиоце 
тобоже ЦК СКП(б),

ЦК СКП(б) сматра да у том тврђењу нема ни труна 
истине, Никакве неједнакости за југославенску компарти- 
ју нема и ие може бити у Информбироу девет компартија. 
Свима је позпато да су приликом организације Информби-
роа девет W ”'....... ija све комунистичке паргије полазиле од
неоспорног i i ) да свака партија треба да подноси изве- 
штаје Инфо < < >у, исто онако као што свака партија 
има право д« ^ .» .и к у је  друге партије, Баш је од тога по- 
лазила конференција девет компартија, када је на својим 
седницама у септембру 1947. године саслушала извештаје 
ЦК свих компартија без изузетка. Конференција девет 
компартија полазила је од једнаког права да свака партија 
може критиковати сваку партију, када је суровој бољ- 
шевичкој критици подвргла рад италијанеке и француске 
компартије.
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Познато је да тада италијански и фрашдуски другови не 
само нису оспоравали права других партија да критикују 
њихове грешке, него су се, напротив, бољшевички понели 
према тој критици и повукли из ње потребне закључке, 
Познато је даље, да су југословснски другови, упоредо 
са свима, искористили иа когл''""" 'даји  могућност критике 
грешака италијанских и фра и ix другова и нису сма- 
трали, као и сви, да, крнтш< Италијане и Французе, 
друге компаотије нарушавају р«т.оправиост нталијанске 
н француске ко партије.

Али заш > «> i ословенски другови чине сада тако ради- 
кални прео1 pt , захтевајугш ликвидацију установљених 
норедака у Информбироу? Баш зато, urro они мисле, да југо- 
словеиска партија и њено руководство треба да буду пос- 
тављени у привилеговано стање, да њој не одговара статут 
Информбироа, да опи, имајући право критиковатн друге 
партије, сами не треба да буду подвргнути критици с ши- 
хове страие. Али такав, ако се сме рећи, морал нема ништа 
заједничког са равноправношћу. То није ништа друго 
него захтев- од стране југословенских руководиоца приви- 
легија за КП јУ  којих нема и не може да има ниједна 
партија. Ми смо з а с т а ч и  и заступамо став, без кога |е 
немогуће постојање и _■*«*( !нформбироа; свака компартија 
је обавезна да подносп п v >штај Информбироу, свака ком- 
партија има право да ИјлпгкуЈе сваку другу компартију. 
Отказивање Југословена » иодне ^ пгзештај о својим 
акцијама пред Информб'; оо i, да п/\ ' критику других 
компартија значи нарун ч >* > ргt Ho,ip< вности комуни- 
стичких партија.

2, У свом писму од 17, маја доугови Тито и Кардељ 
понављају, као и у прошлом иисму, да је критика rpe 
руководства југословенске компартије од стране ЦК Cl 1" i 
основана тобоже на неправилној информацији.

Али за иотв piiy те из јаве југословенски другови не наводе
никаквих ....  Тако изјава остаје пуста фраза, а критика
ЦК СКП(б) ' »о не добија одговора, иако другови Тито 
и Карде.љ у * д> иисму пишу, да оии «не беже од критике по 
принцшгајал..«!.,! иитањима>>. Мпж« бити да југословенски 
руководиоци просто немају ш ■ ,> . кажу за своје оправдање?

Једно од двоје: или је ц,"' моиро ЦК КПЈУ у души
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свестан озбиљности грешака које је учинио, али, желећн 
да сакрије то од компартије Југославије и да је уведе у 
заблуду, нрави верзије о непостојањутих грешака, сваљу- 
јући кривицу на ни у чем криве људе, који су тоооже не- 
правилно информирали ЦК СКП(б), или он стварно пе 
схваћа да се у "својим грешкама удаљује од марк- 
сизма-лењинизма, али тада треба признати, да је незиање 
нолитбироа ЦК КПЈУ питања марксизма сувите ве- 
лико.

3. Уклоиивши се од одговора на директна питања 
ЦК СКП(б) и иродубл>ујући своје грешке својом упорношћу 
и нежеЈвењем да их призиају и иенраве, другови Тито и 
Кардељ на речима уверавају да ће они на делу доказивати. 
да ће остатн верни Соејетском Савезу, остати верни учењу 
Маркеа, Еигелса, Лењииа и Стаљина. После свега што 
се догодило ми немамо основања да верујемо тим уве- 
равањима на речима. Другови Тито и Кардељ много 
пута су већ давали обећања ЦК СКП(б), која нису ис- 
пуњавали. Из њихоеих гжсама и, наиосе, из последњег 
писма ми се још више уверавамо у то. Политбиро ЦК 
КПЈУ, анарочито друг Тито.треба да зна да су они својом 
аитисовјетском и антируском политаком, која се у последње 
време проводи у свакодневној иракси, учипили све што 
је потребно да би поткопади поверење према себи од 
стране компартије и Владе CCCF-a.

4. Другови Тито и Кардељ жале се да су пали у тежак 
положај и да су последице свега тога врло тешке за Југо- 
славију. То је наравно, тачно, алису другови Тито и Кар- 
дељ искључиво криви зато и заједно с њима остали чланови 
Политбироа ЦК југословенске компартије, који су свој 
престиж и амбицију ставшш изнад интереса југословен- 
ског народа и, уместо признања и исправљања својих 
грешака уиме интереса свог народа, тврдоглаво негираЈу 
своје грешке, погубне за југословенски народ,

5. Другови Тито и Кардељ гојављују, да се ЦК КПЈУ 
отказује да се јави па заседање Информбироа и да претресе 
питање о стању у југословенској компартији у Информ- 
бироу. Ако је то њихово коначно решење, тада оно значи 
да они немају шта да кажу на Информбироу у своје оправ- 
дање, да они тим самим 'ћутке признају себе кривим и



да сс оојс показити пред л н ц т  оратских компартмја. Шга 
пишс, отканивање од јављања у Информбиро значи да је 
ЦК КПЈУ стао ка пут цепања од јединствсног социалистич-
Kor фронта н;:родш1х демократија са Совјетским Савезом 
и да сада принрсма своју партију н југословенски народ 
зато, да изда јсдннствени фронт народие демократије и 
СССР-а. Пошто је Информоиро партијнаоенова једииственог 
фронта, таква политпка води ка пздаји дела међународне 
солидарности трудоеника и прсд;к:у на позиције нацио- 
нализма. ненријатељског делу радннчке класе,

Без обзира на то да ли lie се претставници ЦК КПЈУ 
јавити или не јавити на заседање Информбироа, ЦК СКП(6) 
пастоји на нретресању питања о стању у југословенској 
компартији на најближем заседању Информбироа.

Услед молбе чехословачких и мађарских другова да се 
сазив Информбнроа пренесе на другу половину јуна 
ЦК СКП(б) изјављује, да ie он сагласап са там предлогом,

ЦК СКП(б)
2. маја 1948. годнме 

Москва


