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Архивите проговарят 

КАКВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ 

АМЕРИКАНСКАТА ПОЗИЦИЯ 

СПРЯМО ТИТО 

Контролен № 9425 

Февр.21, 1950 
От: Белград 

До: Държавния секретар 

ДЪРЖАВЕН ДЕПАРТАМЕНТ 

Входяща телеграма 

Секретно! 

Титовата реч в Ужице от 19 т.м. беше енергична, войнст
вена оратория с която започна предизборната кампания. Като охули 

както Изтока, така и Запада, Тито се опитва да се хареса на твър

донационалистическия елемент и патриотичната гордост на юго

славяните. Тази реч несъмнено ще му спечели известна подкрепа 

за неговия кандидат и партия,макар че подавляващото мнозинство 

от югославския народ остава негативно настроено към комунизма 

и полицейските методи на управление на сегашното правителство. 

Тито заяви безцеремонно, че кандидати, противници на со

циализма, няма да бъдат допуснати. Оттук следва, че всякаква 

предизборна борба ще се води между кандидати, състезаващи се 

кой ще надмине другия в преданосттта си към марксистките прин

ципи. 

Изявлението на Тито, че Западът не харесва днешното юго

славско правителство и ще подпомага Югославия доколкото това 
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съотвегства на западните интереси, е една откровена и бруrална 

констатация. Постоянщло напомняне на Тито, че той няма да прие

ме икономическа помощ ако му се Поставят политически условия 

може да не допада на американското обществено мнение, но не 

можем да спорим с него по този въпрос. Югославия е най-ценна 

за нас като комунистическа държава независима както от Изтока, 

така и or Запада. Нашата крайна цел трябва, разбира се, да бъде 
връщането й в демократичния лагер, но засега една марксическа 

държава противопоставяща се на Москва отговаря на нуждите 

ни. 

Алън 

Източник: Division of Communications and Records, Telegraph Branch 
Reproduced at the National Archives 
Declassified IND 832979 

Коментар на деЖ. редакrор: по това време особено болезнен 

проблем в оrношенията със Запада е затварянето в лагери и лик

видацията на голям брой усташи (хърватски колаборационисти с 

нацистите), босненци и други антисръбски настроени елементи 

от времето на германската окупация. Аналогични мерки спрямо 

комунисти, верни на Москва, не предизвикват подобна реакция. 

* * * 
ИНФОРМАЦИЯЗАСЪВЕТСКОЮГОСЛАВСКИТЕОТНОШЕНИЯ 

РАЗУЗНАВАТЕЛЕН ДОКЛАД№ 7741, 24юни1958 г. 

!.РЕЗЮМЕ 

Тригодишното усилие за възстановяване на тесните меж

дуправителствени и партийни връзки завърши с очевиден разрив 

заради непримиримите в основата си проrиворечия между Москва 

и Белград. Растящата чувствителност на Кремъл, особено след 

унгарските събития, към потенциалната опасност идваща от по

литиката на Тито, както и упоритият югославски отказ да признае 

ръководната роля на Москва, бе причина за новата антититовска 


