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szövetkezeti közgyűléseken, a szövetkezeti tagok előtt, harc a bürok
ratizmus és az ügyek irodai elintézése ellen, a tömegek alkotó kezdemé
nyezéséér t a szövetkezetekben, a tudatos tervkészí tésér t a szövetkeze
tekben és a szövetkezetek ú t ján : 

9. az állami mezőgazdasági birtokok általános megszervezése, kapi
tális kiépítése és kiszéles í tése; 

10. a ialusi tőkés eleinek további kor lá tozása és v isszaszor í tása ; a 
városi tőkés maradványok felszámolása; 

11. rendszeres és általános harc a nagyobb hozamért a mezőgazda
ságban és a munka termelékenységének növeléséért a mezőgazdaság
ban. Az ipar mozgósítása, minél gyorsabb és több mezőgazdasági fel
szerelés, gép, szerszám és m ű t r á g y a g y á r t á s á r a ; 

12. az életszínvonal felemelése, az ellátás javí tása, a gazdaságok és 
menzák rendszeres megszervezése stb., harc az élelmiszerek új forrá
saiért. 

A JKP V. KONGRESSZUSÁNAK HATÁROZ ATA 
JUGOSZLÁVIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK 

A TÁJÉKOZTATÓ IRODÁHOZ VALÓ VISZONYÁRÓL 

Jugoszlávia Kommunista Pár t j ának Központi Vezetősége és a Szov
jet Szövetség Kommunista (bolsevik) Párt ja Központi Vezetősége, majd 
később a kommunista pártok Tájékoztató Irodája közöt t keletkezett né-
zetelíéréssel kapcsolatban, Jugoszlávia Kommunista Pár t jának ötödik 
kongresszusa a következőképpen 

h a t á r o z o t t 

I . 
A JKP ötödik kongresszusa jóváhagyja a JKP Központi Vezetősé

gének a SzK(b)P Központi Vezetősége és a Tájékoztató Iroda vádjai
val kapcsolatban elfoglalt álláspontját és ki tar tó igyekezetét , hogy 
meggyőzze a SzK(b)P Központi Vezetőségét és a Tájékoztató Iroda 
többi tagját vádjaik valót lanságáról és a vitát a JKP munkájának elvi 
és tényleges bí rá la tára terelje, amennyiben ezeknek a Partoknak bár
milyen okuk van erre a bírálatra . 

I I . 
Az ötödik kongresszus megállapítja, hogv a SzK(b)P Központi Ve

zetősége leveleiben és a Tájékoztató Irodának a JKP belső helyzetéről 
hozott Határozatával kifejtett bírálat valótlan, helytelen és igazságta
lan. 

A JKP ötödik kongresszusa megállapítja, hogy alaptalanok az állí
tások, miszerint a JKP Központi Vezetősége Jugoszláviát fokozatosan 
az imperialista államok befolyása alá rendeili és burzsoá álvarmná viV> 
á ta lakí tása felé vezeti ellenkezőleg igaz az, hogy a JKP Központi Ve
zetősége az országot, az imperialistákkal szembeni függetlensége min
denirányú erősödése és a szocial'zmus erősí tése fe!3 vezeti — és ezzel 
erősödik az általános demokratikus front is. Valótlanok azok az állí
tások is. miszerint Jugoszláviában erősödik a tőkés rendszer a város
ban és falun, el lenkezőleg — a szocializmus erősödik és következetes 



Jiarcot vívunk a falusi tőkés elemek visszaszorí tásáért . Valótlan az az 
.állítás, hogy a JKP illegális, szektás, bürokrata, kulák pár t tá va-lik ka
tonai fegyelemmel és felolvad a Népfrontban, ezzel szemben tény az, 
hogy a JKP legális uralkodó párt , amely irányít ja a Népfrontot us 
amelyben a fogyatékosságok és mulasztások ellenére ápolják és fej
lesztik a pártonbelüli demokráciát . Ugyanez a helyzet azokat a vádakat 
illetőleg is, amelyek szerint a JKP vezetői azt az elméletet terjesztiú, 
hogy a munkásosztály nem vezetőerő és nem kell, hogy az legyen a 
szocializmusért vívott harcban, lehetséges a tőkés elemek békés bele-
növése a szocializmusba, előkészítetlen, kalandor intézkedésekkei komp
romittálják a szocialista építést Jugoszláviában stb. Különösen súlyos* 
valótlan és igazságtalan az a vád, liojrv a JKP vezetőemberei szovjet-
ellenes politikát folytatnak s lebecsülik a Vörös Hadsereg szerepét a 
háborúban, általános és különösen Jugoszláviának nyúi iot t segítségét 
stb. A valóság ezzel szemben az, hogv az említet t bírálatokban és kü
lönösen a Tájékoztató Irodának a JKP belső helyzetéről hozott ha tá 
rozata után megindiiiSlt hajszában helytelenül értékelik és lebecsülik (nép
felszabadító harcunkat. Mindezek alapján a JKP ötödik kongresszusa 
megállapítja, hogy a JKP Központi Vezetősége nem tért el a marxiz
mus-leninizmus tanaitól, hanem ellenkezőleg alapjában véve helyesen 
alkalmazza a marxizmus-leninizmus tanait Jugoszlávia konkrét viszo
nyaira. 

I I I . 
A JKP ötödik kongresszusa megállapítja, hogy a valótlan vádak és 

említett nézetel térések ellenére a JKP vezetősége és a JKP mindenben 
hü maradt a nemzetközi prole tár szolidaritás és az imperiaíista ellenes 
demokratikus front egységeinek elveihez. 

IV. 
A JKP ötödik kongresszusa ú g y véli, hogy a JKP Központi Vezető

ségének tőle te i ie tő leg mindent el ikiell követnie, hogy a Szovjet Szö
vetség Kommunista (bolsevik) Pár t ja Központi Vezetőségével támadt 
nézeteltérések rendeződjenek és igyekezzék minden alkalmat megadni 
a SzK(b)P Központi Vezetőségéhek, hogy a 'helyszínen meggyőződjék 
vádjai alaptalanságáról , 

A JKP ötödik kongresszusa megállapítja, hogy a JKP nem zárta 
ki önmagát a Tájékoztató Irodából azzal, hogy nem vett részt a Tájé
koztató Iroda legutóbbi ülésén és úgy véli. hogy a JKP Központi Ve
zetősége és a SzK(b)P Központi Vezetősége közötti nézeteitélrések ren
dezésével a Tájékoztató Irodától va 'ó távoimaradásánaJk ez az oka is 
megszűnnék. 

»/i második világháború kitörésekor Jugoszlávia munkásosz
tálya, a Kommunista Párt vezetésével az élen haladt a nemzeti 
függetlenség megvédéséért és Jugoszlávia minden névének egyen
jogúságáért vívott egyetemes népi küzdelemben.* (A JKP pro
gramja) 


