Слободан Селинић

УДК94(497.113 Банат)"1969"

Посета Јосипа Броза Банату, 25. октобра 1969.1
АПСТРАКТУМ: У раду је описан ток посете председника Југославије Јосипа Броза Тита Банату (Зрењанин и Кикинда) 25.
октобра 1969, садржај разговора са политичким и привредним
руководиоцима овог дела државе и ставови Јосипа Броза о питањима која су том приликом покренута (економски и социјални проблеми, пољопривредна производња, улога Савеза комуниста, питање представе „Кад су цветале тикве“, писање југословенске штампе).
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Јосип Броз, Банат, Зрењанин, Кикинда, Савез
комуниста, пољопривреда, Драгослав Михаиловић, штампа,
штрајкови
Крајем шездесетих година XX века југословенско друштво се суочавало са привредним проблемима, националним питањем, сукобима међу републичким руководствима и између републичких и савезне владе. Тих година је вршено уставно преобликовање земље, Савез комуниста је настојао да
се реорганизује и одговори изазовима југословенске стварности, а националне спорове су изазивали „цестна афера“, захтеви косовскометохијских
Албанаца за републиком и све тежи положај Срба и Црногораца у покрајини, спорови око изградње Ђердапа 2, „језичко питање“ покренуто Декларацијом о називу и положају хрватског књижевног језика Матице Хрватске и
одговором Удружења књижевника Србије у виду Предлога за размишљање.
Свестан бројних проблема који су постојали у земљи, Јосип Броз Тито је
1969. године био веома активан – обишао је скоро целу земљу. Посетио је
БиХ, Словенију, Војводину, Црну Гору, Далмацију, Македонију и источну
Србију. Честа путовања је објашњавао потребом да се увери у стварно стање ствари у земљи пошто није могао „са папира да се оријентише довољно“
у ситуацији када су до њега стизале сумње у могућност опстанка државе и
вести о озбиљним економским проблемима оличеним у неликвидности и
нерентабилности предузећа.2 Међу бројним деловима земље које је Тито по1
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Чланак је део пројекта број 47027 „Срби и Србија у југословенском и међународном
контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници“, који
финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
Архив Југославије (АЈ), фонд 837, КПР, II-1/175, Посета Источној Србији, 20–22. IX
1969, Бор, 22. IX 1969, Завршна реч на састанку у Бору; Latinka Perović, Zatvaranje
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сетио те године био је и Банат. Посета овом делу Србије 25. октобра 1969.
била је наставак посете Војводини (18–21. април 1969), када је југословенски председник за четири дана посетио Нови Сад и велики број других места у Бачкој, разговарао са покрајинским руководством у Карађорђеву и обишао Рафинерију нафте и Хемијску индустрију у Панчеву.3
Двадесет петог октобра 1969. Јосип Броз је боравио у два банатска
града – Зрењанину и Кикинди. Са њим су допутовали супруга Јованка, Марко Никезић, Дража Марковић, Јован Веселинов, Миленко Бојанић, Тома
Гранфил, генерал пуковник Мирко Јовановић и други. Дочекали су их председник Скупштине Војводине Илија Рајачић, председник ПК СКС Војводине Мирко Чанадановић, председник Покрајинског извршног већа Стипан
Марушић, председник Социјалистичког савеза Војводине Маћаш Келеман и
други функционери. Пре него што је ушао у Зрењанин, Тито је обишао пољопривредно-индустријски комбинат „Серво Михаљ“, о чијем раду га је
упознао директор Миливој Попов, разгледао је скробару, једну од 16 фабрика овог комбината и разговарао са руководством комбината о проблемима
пољопривредне производње, пре свега питању откупне цене кукуруза, интеграција у пољопривреди и проблемима сточарства (опадање сточног фонда).
Затим је говорио на митингу у центру Зрењанина. Митинг је отворио председник општинске скупштине инж. Љубомир Пајић, а после одржаног говора Тито је од представника града добио на поклон сребрни грб Зрењанина.
Следио је разговор са представницима друштвено-политичких организација
у згради Општинске скупштине. Том приликом је о политичкој ситуацији у
граду и раду СК југословенског председника упознао секретар Општинске
конференције Савеза комуниста Душан Радаковић. Ручком у хотелу „Војводина“ био је завршен Титов боравак у Зрењанину.
Посету Кикинди Тито је почео из индустрије грађевинског материјала
„Тоза Марковић“, где га је дочекало више хиљада грађана на челу са председником општинске скупштине Миланом Кузманчевом. У пратњи директора Душана Степанчева разгледао је погоне ове фабрике. Посету Банату је завршио у хали кикиндске ливнице железа и темпера, где је разговарао са руководиоцима општине. Од председника општине Милана Кузманчева је добио информације о привредном развитку општине, а од секретара Општинског комитета Цветка Карановића о активностима Савеза комуниста. Том
приликом Тито је добио на поклон струг, производ ове фабрике, а у Београд
се вратио после шетње улицама Кикинде.4
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kruga. Ishod političkog rascepa u SKJ 1971/1972, Sarajevo 1991; B. Petranović, Istorija
Jugoslavije 1918–1988, III, Beograd 1988, 397, 398; Љ. Димић, Историја српске државности, књига III, Србија у Југославији, Нови Сад 2001.
S. Selinić, „Poseta predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita SAP Vojvodini, 18–21. april
1969“, Istorija 20. veka, 2/2013, 131–144.
Према писању Политике, Титу је током шетње улицама Кикинде притрчала „девојчица у плавом мантилу која је почела да љуби њега и другарицу Јованку“ говорећи „Ја
сам ваше кумче“. То је била четрнаестогодишња Слободанка Шибулин, десето дете у
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***
Поред разговора са „друштвено-политичким активом“, тј. са политичким и партијским руководством, што је био неизоставан део Титових обилазака земље, централно место током боравка у Банату је заузимало разгледање три привредне организације. Индустријско-пољопривредни комбинат
„Серво Михаљ“ је био најзначајнија привредна организација овог дела Србије. У њему је била интегрисана скоро сва прехрамбена индустрија и око
половине друштвене пољопривреде општине Зрењанин. Комбинат је формиран 1963. и састојао се од 20 самосталних јединица (11 у области индустрије, две у области пољопривреде и седам у области заједничких служби).
Формирање и расподела дохотка су вршени по радним јединицама, а комбинат је као целина доносио само основна начела за расподелу. Најрентабилније је пословала фабрика лекова, затим шећерана и индустрија меса, а на
ивици рентабилитета су били скробара и индустрија сточне хране. Комбинат је запошљавао 6.668 радника (720 су били сезонски радници). Због виших домаћих цена од извозних, високих увозних дажбина и заштитне царине у земљама ЕЕЗ, извоз комбината је опао са 93 милиона долара 1965. на
61 милион долара у 1968.
Индустрија грађевинског материјала „Тоза Марковић“ из Кикинде је
основана 1866. на изузетно квалитетној сировинској бази – глини. Основни
производ је био цреп, а ова фабрика је производила половину југословенске
производње црепа и била је један од већих европских произвођача. Нови погон за производњу црепа је значајно допринео повећању производње, а да
би се у њега инвестирало одржан је референдум на коме је 93% радника гласало „за“, али је одлучено и да нови погон десет година не може да располаже са остатком акумулације, тј. док сам себе не исплати. Фабрика је запошљавала 1.600 радника, половина су биле жене, а готово половина Мађари.
У фабрици је било запослено 40 инжењера и техничара, што је сматрано
„револуцијом“ за ову индустријску грану. После 1965. фабрика је инвестирала у гасификацију свих погона како би плин заменио угаљ. Расподела је
вршена на нивоу радних јединица. У последњих пет година је улагано и у
изградњу станова, организована је здравствена станица у фабрици и друштвена исхрана где је један оброк коштао 1,5 динара (плате су биле око
1.000 динара).
Ливница железа и темпера Кикинда је основана 1908. као приручна
радионица циглане, а 1956. је прешла на производњу темперлива, фитинга и
алатних машина. Фабрика је давала 75% југословенске производње темперлива за аутомобилску и моторну индустрију, сарађивала је са фирмама из
Западне Немачке, Мађарске и Француске и запошљавала 1.900 радника. Изпородици којој је Тито кумовао. АЈ, 837, КПР, II-1/179, Посета Зрењанину и Кикинди,
25. X 1969, Протоколарне припреме; Информативни материјал, Подсетник за посету
Зрењанину; Политика, 26. октобар 1969, стр. 1, 2, 3.
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воз производа је започет 1954. Постојало је пет производних погона и погон
заједничких послова. Поред радничког савета и управног одбора постојали
су и савети економских јединица који су вршили расподелу дохотка.5
У разговорима са својим домаћинима Јосип Броз је највише пажње
поклањао положају пољопривреде у југословенској привреди, економским и
социјалним проблемима (штрајкови), нападао је оне које је означио за непријатеље југословенског социјализма и настојао да одреди улогу и задатке
Савеза комуниста како би ова организација одговорила тадашњим изазовима југословенског друштва.
Пошто је прехрамбена индустрија чинила 45% индустријске производње Зрењанина, положај пољопривреде је била једна од најактуелнијих
тема у овом крају. После привредне реформе 1965. положај пољопривреде је
поправљен, али је 1967. и 1968. постао лошији него пре реформе. Ову привредну грану су оптерећивали ануитети за кредите, високи трошкови производње који су цене пољопривредних производа чинили неконкурентним на
светском тржишту и вишак радне снаге. У производњи шећера је акумулација по хектару опала од скоро 3.000 динара 1965. на 900 динара 1968. и поред повећања приноса по хектару са 383 на 450 мц. Шећерана је 1965. могла
да издвоји у фондове преко 4,7 милиона динара, а 1968. ништа. Сточарство
је годинама било у опадању због нестабилности тржишта и великих осцилација у ценама.6 Проблеме југословенске пољопривреде крајем шездесетих
година илуструју и подаци о неконкурентности цена југословенских пољопривредних производа у поређењу са светским, која је била последица ниске продуктивности и високих производних трошкова. Да би се извезли вишкови пшенице 1969. било је потребно премирање, пошто је просечна цена
домаће пшенице била 1,02 динара, а на светском тржишту 0,73. Гарантована
цена кукуруза је била 630 динара, што је било више него на светском тржишту (558,5 по тони), па је и за извоз кукуруза била потребна премија. Гарантована цена кромпира је била 700 динара по тони, па би у случају извоза
требало предвидети субвенције од 90 динара по тони да би се цена изравнала са светским.7
Добро упућен у ове проблеме, Тито током посете Банату није био у
стању да понуди решења, осим понављања општих места: истицао је проблем „стабилности пољопривредника, његове производње и његове прода -
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АЈ, 837, КПР, II-1/179, Посета Зрењанину и Кикинди, 25. X 1969, Информативни материјал, Информација о индустријско-пољопривредном комбинату „Серво Михаљ“;
Информација о индустрији грађевинског материјала „Тоза Марковић“ Кикинда; Информација о ливници железа и темпера Кикинда.
АЈ, 837, КПР, II-1/179, Посета Зрењанину и Кикинди, 25. X 1969, Информативни материјал, Подсетник за посету Зрењанину.
АЈ, 837, КПР, II-1/179, Посета Зрењанину и Кикинди, 25. X 1969, Информативни материјал, Информација о актуелним проблемима пољопривреде; „Пољопривреда пред
светским конкурентима“, Борба, 21. октобар 1969, стр. 11.
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је“, тражио да се сви пољопривредни производи откупе и то по гарантованим ценама, а не да се те цене при откупу снижавају и указивао на проблем
кредитирања, јер су кредити за пољопривреду били сувише краткорочни.8
Још неколико тема је тада привлачило Титову пажњу. Како су се гомилали проблеми у држави, тако је прича о „непријатељима“ постајала актуелнија. Непријатељима је приписиван „класни“ карактер. За непријатеље југословенског социјалистичког развитка прогласио је „разна туђа схватања, туђе елементе“ и пронашао их у „средини наше интелигенције“. Интелектуалцима је супротстављао „народ“, осудио критизерство „интелектуалних кругова“ и насупрот њима стављао „радног човека“ и произвођача у самоуправном друштву, којима је дао епитет „главног фактора читавог нашег живота“.
Радницима је давао право да кажу шта није било добро и шта би требало
поправити, јер су они и „стварали“. „Интелектуалним круговима“ то право
није давао, већ им је на митингу у Зрењанину препоручивао да иду у народ
да виде да ли је он задовољан резултатима „револуционарне и ослободилачке борбе“. Сматрао је да за оне који су „вређали и оскрњавали са својим поганим језиком жртве нашега рата, да настоје пред читавим светом да нас
срамоти“ није било места у југословенској социјалистичкој заједници. Слобода мишљења и демократија, како их је Тито замишљао, били су само формални и ограничени политичком подобношћу – свакоме је признавао право
да слободно изражава мишљење, али само ако је то изражавање било конструктивно, а не деструктивно, док је „социјалистичку демократију“ ограничио само за оне „који воле социјализам, за оне који знају шта је коштала
та наша стварност данашња, наше народе, наше људе“.9
У овом контексту највећа Титова мета био је Драгослав Михаиловић и
његова књига Кад су цветале тикве, објављена 1968. Главни јунак овог дела је Љуба Врапче, боксер, чији су отац Андра и брат Влада ухапшени као
присталице Резолуције ИБ-а, због чега се он сукобљава са пуковником УДБе Перишићем. Приказивање овог дела у форми позоришног комада у режији
Боре Драшковића у Југословенском драмском позоришту октобра 1969. изазвало је велику пажњу стручне јавности и негативну политичку реакцију
партијских органа. Градски комитет СК Београда је оценио да је аутор судбину једне породице, а посебно главног јунака, узео као повод да пласира
неприхватљиве политичке ставове који су доводили у сумњу политику СКЈ
у годинама сукоба са ИБ-ом. Премијера је одржана 6. октобра, представа је
била одлично посећена, у штампи је објављено више позитивних критика,
али су онда уследили политички притисци, негативни и углавном непотписани чланци у Борби, Експресу, Политици, Комунисту и НИН-у. Покушај
глумаца комуниста, који су одржали састанке 15. и 22. октобра, да представу
8

9

АЈ, 837, КПР, II-1/179, Посета Зрењанину и Кикинди, 25. X 1969, Кикинда, 25. X
1969, Зрењанин, 25. Х 1969, Завршна реч председника Тита.
АЈ, 837, КПР, II-1/179, Посета Зрењанину и Кикинди, 25. X 1969, Кикинда, 25. X
1969, Зрењанин, 25. Х 1969, Говор председника Тита на митингу.
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очувају избацујући и мењајући спорне делове (посебно оне везане за разговор Перишића и Љубе Врапчета у 13. сцени, тачније реченицу „Гори су него
Немци“ која се односила на тортуру УДБ-е) није успео, па је њено приказивање заказано за 25. октобар отказано и она је скинута са репертоара.10
Остало је отворено питање да ли је представа скинута са репертоара и
пре Титовог говора у Зрењанину, одржаног истог дана за који је било заказано још једно извођење представе или тек после њега. Тито је Михаиловића
критиковао изузетно оштро на састанку са друштвено-политичким активом
Зрењанина: „Ево на примјер недавно сте ви видјели ту неки комад казалишни неке тиквице, како цвате тиква, али изгледа његова тиква који је то писао не схвата, јер она је изгледа потпуно гњила итд. где се блати наш друштвени систем, гдје се хоће на сваки начин да се наше друштво прокаже као
друштво које не ваља, то јест да није то оно што би требало да буде, наиме
он не говори да је то социјализам, него неће социјализам него нешто друго.
А знате шта, он то говори, а ко говори, говори онај који је био на мрамору,
на Голом отоку. Њих нема много, то је мали број, њих одмах похвата пропаганда у иностранству... Људи из наше средине пљују на наше тековине,
пљују на наше жртве које смо дали а живе у нашој средини, а већ једанпут
су се показали да они не воле ову земљу, да они не спадају у наше друштво
и сада се поново јављају, онај исти Информбиро који данас има право да те
ствари ради. То је ствар комуниста. Ми не смемо ићи на административно
предузимање мјера, ми морамо тражити од комуниста, па богаму има нас
милион комуниста, па ми морамо, одоздо треба да се те ствари... да се њега
онемогући. Ја не тражим сада да ми њега хапсимо итд. него напротив да буде глас јавности онај који ће њих онемогућити да се баве таквим послом“.11
Овако оштар напад је садржао неке увреде које су биле толико јаке да су морале да буду преформулисане у штампи приликом објављивања Титовог говора о Михаиловићу, па је дан касније у Политици објављен прерађен говор
у коме пишчева глава није названа „тиквом“, а и уместо да буде „гњила“, у
њој је „само“ било „нешто мутно“.12
Контроверзе око представе и Титов напад на Драгослава Михаиловића изазвали су одјек и у иностранству. Стране агенције (АФП, Ројтер) и до10

11

12

А. Новаковић, Како је Тито разбијао „тикве“. Историја забране позоришне представе
„Кад су цветале тикве“ Драгослава Михаиловића (ЈДП, 25. Х 1969), Београд 2004; АЈ,
837, КПР, II-1/179, Посета Зрењанину и Кикинди, 25. X 1969, Кикинда, 25. X 1969,
Зрењанин, 25. Х 1969, Завршна реч председника Тита...
Овај део Титовог говора смо навели онако како је прекуцан са магнетофонске траке и
сачуван у Архиву Јосипа Броза. А. Новаковић је у својој књизи користио радијски снимак са магнетофонске траке, власништво Феликса Пашића, преснимљен из фонотеке
Радио Београда, а који се незнатно разликује од овог текста. АЈ, 837, КПР, II-1/179, Посета Зрењанину и Кикинди, 25. X 1969, Кикинда, 25. X 1969, Зрењанин, 25. Х 1969, Завршна реч председника Тита...; А. Новаковић, Како је Тито разбијао „тикве“. Историја забране позоришне представе „Кад су цветале тикве“ Драгослава Михаиловића
(ЈДП, 25. Х 1969), 50, 51.
Политика, 26. октобар 1969, стр. 2.
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писници из Београда су били добро обавештени о овом питању – јављали су
о садржају књиге, политичким нападима на представу, покушајима да се
променом спорних места у тексту настави његово приказивање и скидањем
дела са репертоара. АФП је закључио да је један комад „изазвао живо узбуђење у неким руководећим сферама партије“, да су први пут после 1948/49,
„када је Југославија сваког тренутка очекивала да ће је напасти Стаљинови
тенкови“, ти догађаји евоцирани „под крајње неповољном светлошћу за југословенску тајну полицију у њеној борби против Коминформа“ и истакао
ауторово порицање да је имао намеру да свом комаду да „политичке импликације“. „Ројтер“ је саопштио да је комад скинут са репертоара после Титовог напада на аутора и да се у представи посматрају прилике у Југославији у
време сукоба са ИБ-ом „очима човека чија је породица патила у чистки југословенских простаљиниста“. Frankfurter allgemeine је био још конкретнији.
Лист је 27. октобра закључио да је Тито хтео да „притегне узде“ у унутрашњој политици упоредо са ограниченим приближавањем СССР-у и да је
његов циљ било „даље дисциплиновање културе и публицистике“.13
Много боље мишљење Јосип Броз није имао ни о неким југословенским листовима. У другој половини шездесетих година XX века је у више
наврата критиковао штампу да је преувеличавала проблеме југословенског
друштва, а недовољно писала о постигнутим успесима. Чак је и у „реномираним“ листовима проналазио чланке који су ишли „у раскорак“ са друштвеним кретањима и „тежњама народа“, јер су негативно писали о југословенској стварности, за коју је тврдио да је била много боља него што је
штампа представљала: „Кад ја идем доље и чујем људе како говоре, кад видим расположење какво је код људи зар је могуће да је такво расположење
оно што не ваља. Ја гледам лепо обучен свет, ја гледам нашу дивну дјецу,
омладину, просто ми срце игра кад га гледам“.14
Титу је посебно сметало писање Јежа. Гледајући политику сатиричним
очима тај лист је често био на дневном реду партијских форума крајем шездесетих и почетком седамдесетих година. Политичарима се нису свидели текстови Душана Мандића који је 1968. поредио тадашњи и некадашњи морал
комуниста на штету тадашњег. После натписа у листу који су 1969. оцењени
као „идејно неприхватљиви“, Тито је почео да исказује видно незадовољство.
На састанку Тита и делегације Србије 24. септембра 1969. лист је оштро нападан. Том приликом Тито је рекао: „Јеж неће да се ошиша“, Симеон Затезало
је додао: „Па, ошишаћемо га“, а Марко Никезић се надовезао „... да се опере“.
Дискусију је завршио Мијалко Тодоровић: „Он је вашљив сав“.15
Месец дан после овог састанка, у обраћању руководиоцима Зрењани -

13
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АЈ, 837, КПР, II-4-а/73, Информације о представи...
АЈ, 837, КПР, II-1/179, Посета Зрењанину и Кикинди, 25. X 1969, Кикинда, 25. X
1969, Зрењанин, 25. Х 1969, Завршна реч председника Тита...
АЈ, 837, КПР, II-2/424, Пријем представника СР Србије, Београд, 24. септембар 1969.
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на приликом посете Банату, Тито је 25. октобра 1969. наставио у истом стилу. Тада је критиковао писање овог листа следећим речима: „Ја сам данас,
односно јуче узео Јеж. Ја то знате погледам, иначе га мрзим. То је просто да
се човек ухвати за главу, сама порнографија најгоре врсте проткана мало са
тим антисоцијалистичким антидруштвеним мотивима. А он излази, али ко
њега финансира, то бих ја хтео знати“.16
Ове Брозове речи нису прошле без реакције комуниста на нижим положајима. Реаговала је партијска организација Београда, задужена за рад комуниста у овом листу. Чланови организације СК НИП Јеж и чланови редакције су почели „са радом на преиспитивању основне садржинске и идејне
организације листа „Јеж“ и на консолидацији редакције“. Циљ је био да се
писање листа усклади са политиком СК. Међутим, ни Титова интервенција
није успела да спречи нове натписе у листу који су производили велико незадовољство партијских и других органа. То је довело до тога да се градска
организација ССРН-а 1970. бавила „антисемитизмом“ у тексту „Оскар Давичо“ објављеном у рубрици „Лице с леђа“ 9. јануара 1970. Низали су се састанци редакције, чланова СК из редакције и ОК СК Стари град који је био
задужен за праћење рада чланова СК из редакције листа, али трајно дисциплиновање листа није постигнуто. До априла 1970. партијски органи су
углавном били задовољни како је лист своје писање усклађивао са „ставовима и принципима политике СКЈ“, али су онда јавност и политички форуми
изнова узбуркани одговором Јежа на писање загребачког Вијесника у сриједу (ВУС), који је објављивао фељтоне о усташама. Реагујући на рад загребачких колега Јеж је у рубрици „Лице с леђа“ и у епиграмима оштро напао
коментатора ВУС-а Неду Крмпотић и главног уредника Крешимира Џеба,
као и редакцију загребачког листа назвавши их „вусташе“. Текстове о хрватским новинарима писао је Миленко Вучетић, а епиграме Миро Главуртић.
Друштво новинара Хрватске је реаговало протестима, Група ОК СКС Стари
град задужена за идејна питања у средствима информисања је закључила да
су комунисти у редакцији Јежа погрешили што су дозволили да спорни текстови буду објављени, а београдски лист је оптужен за распиривање националне нетрпељивости.17
У комунистичкој терминологији и политици уз упозорење на непријатеље, увек је ишао и позив на „будност“ у сопственим редовима, па је тако
било и у Титовим наступима у Банату. Из тог разлога он је пред саговорнике
поставио задатак да буду „још буднији“ и не дозволе „разним мањим групицама или појединцима да трују наш унутрашњи друштвени живот и да они
уносе разне нама туђе идеје“.18
16
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АЈ, 837, КПР, II-1/179, Посета Зрењанину и Кикинди, 25. X 1969, Кикинда, 25. X
1969, Зрењанин, 25. Х 1969, Завршна реч председника Тита...
Историјски архив Београда (ИАБ), ГК СК Београд, к. 5, ГК СКС Београд 1968, 1970,
Материјали о „Јежу“.
АЈ, 837, КПР, II-1/179, Посета Зрењанину и Кикинди, 25. X 1969, Кикинда, 25. X
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Осим ставова „интелектуалних кругова“, Тито је крајем седме деценије имао много озбиљнијих проблема, а уместо измишљених, пред њим су
били и стварни непријатељи. Проблеми у привреди су произвели веома непожељну појаву за власт – штрајкове радника. Званично, први штрајк у социјалистичкој Југославији је био у руднику Трбовље 1958. Од тада до краја
шездесетих година, број обустава рада је из године у годину скоро непрекидно растао, као и број радника који су у њима учествовали и дужина трајања овог вида протеста. Повећаван је број обустава рада у истим радним
организацијама и обустава рада у којима је учествовао већи број радника.
Конфликти су постајали „оштрији“, акције радника су постајале „интензивније, организованије и одлучније“. Од сукобљавања са руководством радних
организација радници су временом прешли на испољавање „бунта, незадовољства“ и према органима радничког самоуправљања. У обуставама рада
су учествовали и чланови СК, синдиката и Омладине.19
Штрајкови у Југославији су почели да привлаче пажњу и у иностранству па су о њима извештавали и страни медији. РАИ је у емисији од 17.
априла 1969. јавио о штрајку у Железари Јесенице дајући овом протесту искључиво економски карактер. Неколико дана касније АФП је, позивајући се
на југословенску штампу, јављао о штети која је проузрокована овим штрајком „коме у Југославији нема преседана“.20
Крајем деценије ова појава је већ достигла размере које су постале забрињавајуће за власт. На седници Председништва СКЈ 2. јула 1969. посебно
су разматрани случајеви обуставе рада у железари „Јесенице“, „Луци“ Ријека и ИМР-у. У ИМР-у, који је тада имао 2.450 радника у девет радних јединица (530 чланова СК) рад је пре подне 7. маја прекинуло око 700 радника
из пет радних јединица (искључиво висококвалификовани и квалификовани
радници). У ових пет јединица радило је 150 комуниста и сви су обуставили
рад.21
Према званичним подацима, мада су они непотпуни за 1958–1961. и
1966–1969, обустава рада у стварности било је и више; од 1958. до августа
1969. у Југославији су била 1.732 штрајка у којима је учествовало 77.967
радника.22
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1969, Зрењанин, 25. Х 1969, Завршна реч председника Тита...
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18. априла 1969. у 20,00 часова, стр. 6; Исто, 22. априла 1969. у 20,00 часова, стр. 3.
АЈ, фонд 507/IV, СКЈ Извршни комитет – биро, 13. седница Извршног бироа ПСКЈ од
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Година
1958.
1959.
1960.
1961.
1962.
1963.
1964.
1965.
1966.
1967.
1968.
јануар – август 1969.
Укупно

Број обустава рада
28
35
61
130
225
213
273
231
152
113
135
136
1.732

Број радника
нема података
нема података
нема података
нема података
нема података
нема података
11.000
9.000
нема података
17.986
19.247
20.734
77.967

Тито је био упознат са овом последицом економских проблема, али је
настојао да умањи њен значај. Избегавао је да користи термин „штрајк“,
сматрајући да је та појава у југословенском социјалистичком систему „апсурд“, тј. да штрајкова у том систему није ни могло да буде, па је ову појаву
називао „обустава рада“. Осим терминолошки, Тито је умањивао и суштински значај ове појаве. Негирао је било какву сличност са штрајковима у капиталистичким земљама, где су се радници борили за веће плате и боље
услове рада и сву кривицу за овакве појаве у Југославији једнострано и
упрошћено сваљивао на „тврдоглаве руководиоце“ који не допуштају да се
проблеми у њиховим колективима реше на време и на други начин. Пошто
су за Броза корени штрајкова били искључиво у односима руководилаца појединих привредних организација према радницима, а не у проблемима југословенског привредног и друштвеног система, то су за њега у највећем
броју случајева обуставе рада изражавале „отпор узурпацијама и самовољама појединих руководећих људи у радним организацијама“. Зато су комунисти требали да буду активни унутар предузећа у циљу спровођења привредне реформе, да буду „савјест унутарсоцијалистичка“ и да развијају социјалистичку савест и код радника и код руководилаца, али да се не мешају у
руковођење фабриком у погледу технологије.24
Ово није био крај захтевима које је Тито постављао пред чланове своје партије. Пољуљану веру јавности у способност Партије да се избори са
проблемима у земљи требало је повратити њеном реорганизацијом, другачијим начином рада који је уместо командовања подразумевао убеђивање и
23
24

Исто
АЈ, фонд 507/III, СКЈ, Председништво, 7. седница, 15. 12. 1969, Прилог 1; АЈ, 837,
КПР, II-1/179, Посета Зрењанину и Кикинди, 25. X 1969, Кикинда, 25. X 1969, Зрењанин, 25. Х 1969, Завршна реч председника Тита...

Слободан Селинић, Посета Јосипа Броза Банату, 25. октобра 1969.
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свакодневно давање личног примера, подмлађивањем чланства, упознавањем сваког члана са одлукама донетим у врху и дисциплином у спровођењу
партијске политике. Титу је посебно било стало до тога да нагласи како се
партија на чијем се челу налазио није предала („бацила копље у трње“) пред
економским, националним и другим проблемима. У завршној речи на састанку са друштвено-политичким активом Кикинде потенцирао је важност
Савеза комуниста – „Без Савеза комуниста нема социјализма. Без Савеза комуниста нема јединства наших народа и народности“. Јединство и дисциплину у спровођењу одлука је сматрао за приоритет, како се не би десило да
одлуке донете на врху остану да „висе у ваздуху“ и не допру до чланства.
Потребу да сваки комуниста буде упознат са политиком партије, тј. да буде
„најобичнији члан о свему добро обавијештен“, правдао је жељом да они
делују међу некомунистима и члановима ССРН-а. Од млађих партијаца је
очекивао да се баве свакодневним пословима у индустрији и пољопривреди
како би своје идеолошко знање применили у пракси „друштвеног социјалистичког развитка уопште“.25
У чланство треба примати оне који су способни „у сваком погледу“ –
способни и у привреди и у производњи и идеолошки способни“: „Када говоримо сада о тим новим способним нашим кадровима који улазе и оним
који нису способни више да носе терет као комунисти – јер комунисти морају носити терет – онда бих хтио да кажем то: ми смо прије рата узимали у
Савез комуниста оно највјерније што је било спремно да се бори и на барикадама и на улици и пушком. Није то био идејни ниво висок, наиме идеолошки није био изграђен, али је имао ту жељу да се бори. И он се борио и
прије рата и у рату и ти су нам у рату носили већи дио... Е тада је било организовано да се нешто руши, али рушити је лакше него стварати. Сада је дошло вријеме стварања, расту нови кадрови, расту нови људи, расту дјеца
оних револуционара. И разумије се овај је способнији, не смјена генерација
него замјена способнијих са онима који су мање способни, да дођу на њихово мјесто. Али признати заслуге оних који су тада када је било најтеже дали
све од себе да би постигли то што смо постигли у ослободилачком рату и
послије рата. Дакле, код младих кадрова треба да остаје дух револуционарних, старијих кадрова. А њихова способност плус она сада треба да носи
наш развитак даље, али у правилном социјалистичком правцу како смо га
ми зацртали“.26

25

26

АЈ, 837, КПР, II-1/179, Посета Зрењанину и Кикинди, 25. X 1969, Кикинда, 25. X
1969, Завршна реч председника Тита у разговору са друштвено-политичким активом.
АЈ, 837, КПР, II-1/179, Посета Зрењанину и Кикинди, 25. X 1969, Кикинда, 25. X
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