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И. В. Тито:

Силата на Югославия
* СИЛАТА на Югославия е в геройството и крепкостта 

които се калиха 
в най-големите

ните народи и на ней- 
през историята и 

изкушения на великата
народности

издържаха изпитанието 
освободителна война 
* СИЛАТА

твувание.
* СИЛАТА 
ито се борим.

СИЛАТА е в работническата 
в ооществото, - 
лишени от много

и съзнанието, че това единство
все още не е отстъпила пред 

само за прогреса, но и основното същес-

е в идеите, които ни вдъхновяват и в целите, за ко-

и нейната решаваща роля 
които въпреки че не са 

трудности и лишения, с всеки ден имат все 
все по-добре.

класа
в нашите трудови хора,

повече и живеят
* СИЛАТА широкия фронт на организираните 
чески сили начело със Съюза на комунистите...

СИЛАТА е във всенародната отбрана, чиято ударна сила съ
чинява Югославската народна армия, в която по единствен 
начин се проникват идейно-моралната крепкосг, боеспособно
стта и съвременната оборуденост.

е в социалисти-

* СИЛАТА 
обстоятелството

нашата независима и необвързана политика, в 
и с най-великите да разговаряме като с равни, 

основи да сътрудничим с почти

е в

върху равноправни 
страни в света.

всички

* СИЛАТА е във високия авторитет на Социалистическа и не
обвързана Югославия, в многобройните й приятели навред по 
света, в позицията каквато рядко някоя страна си е завоювала 
в международните отношения.

ИЗМИНА една година от смъртта на труда, в който работническата кла- листическа общност са големи при- Титовите
на нашия вожд и учител, великан на са, като непосредствен творец на добивки, извоювани през време
епохата — ЙОСИП БРОЗ ТИТО. Тъга- всички материални и културни блага, социалистическата
та по вожда на югославската работни- трябва да овладее дохода и разшире- другарят Тито казваше, че трябва „да
ческа класа, човека който създаде но ното възпроизводство и в истинския ги пазим като зеницата на окото си",
ва Югославия/ първия борец и герой смисъл на думата да стане управля-
на нашата партизанска войска, освобо- ващ

война и социалистическата ктор в нашето социалистическо само-
управително общество.

Годината, която измина без дру-
и гаря Тито, беше година на нов подем ресивния национализъм от чужбина

възгледи за необвързаното 
години 

която прони 
кна в съзнанието на най-голямата 
част от човечеството.

на движение отпреди двадесет 
революция. За тях станаха действителност.

Това е наш дълг към другаря Ти
то, и само ако се обръщаме за помощ

икономически и политически фа
За народите и народностите на 

Югославия единствено правилен е 
Титовият път, творчески обоснован 
върху научната теория на Маркс, Ен
гелс и Ленин, път който ни води към 
осъществяването на най-благородните 
стремежи на човечеството, 
зъм и човешко щастие.

дителната
революция/ водача на югославските 

гражданина и 
значение, не

към неговите мисли и дела, и ако 
работим както той ни учеше, ще по
стигнемнароди и народности, 

държавника със световно 
може

много повече. Опитите на аг

да се преодолее; носим я 
в себе си.вечно ще я носим

Една година сме без нашата пъте-
водна звезда, без к°й'° е ЯШ ^ М111 ■ || А И ЦТП
идеите делата далновидност- ПМ|||||Я VI I И I II

Собствен::: 11и|1ПП пи I ш и

верни на себе си
комуни

те си, срастна с нас и 
като с откъсната част от

Тито е символ на всички наши по
беди. Комунистите, работническата 
класа и най-широките народни маси 
бяха с него и през 1937, 1941, 1948, 
1950, 1980 година. И днес уважават не 
говото дело и се ръководят от него. 
Така ще бъде навеки!

си тяло.

Другарят Тито, олицетворение 
нашата храброст и нашата б°рба, на
шата воля и нашите стремежи, I 
мир и нашата свобода, физически го 
няма. Останаха неговите дела и идеи, 

нашата по-

нашия

и страната, който отвинаги беше най- 
голямото човешко нещастие, насоче
ни против тези основни придобивки на 
нашата общност, се провалиха.

път. Година на укрепване 
на всичкопо неговия

и по-нататъшно
вкато траен пътепоказател 

нататъшна борба. Останаха нашите за
дължения и отговорност и по-нататък онова, кое 
да работим за развитие на великото 
Дело, което с Тито начело съзДаДох' ЛМ1М_

Г0диии, кога. ^‘”тигнохме
за икономическа

На международната сцена днес лип 
сва Титовият

развитие 
заедно с неро създадох- 

Пос-
държавнически дух, 

стил и етика в борбата за мир, пра-започнахме да творим.
ни дава възможностме или 

тигнатото досега
да преодоляваме трудно- 

нови

Титовата концепция за развитие на вдини и човечност, а за нашите народи
равноправни и демократични отноше- и народности — неговите думи, просто 
ния между народите, държавите

ме. Преди четиридесет 
то нашата страна беше прегазена, 
дадена, разпокъсана от враговете; 
гето по иея върлуваха окупаторите, 

— ръковод- 
Тито взе

резултати в 
стабилиза-из- н сърдечност, решителност, далновидност, 

партиите, с особено внимание и гри- самообладание, неговата откровеност и 
жи се приларат в добросъседските от- яснота на израза, който всеки може 
ношенияг които постоянно се подо-

борбатд
■Iин, в прилагането

за колективна работа, реша- 
отговорност, в приемането на 

амандмани...

йо на Титовата ини

циатива 
ване и
конституционните

предатели, куизлииговци 
ството на Партията начело с 
решение за вдигане на народа иа все 
общо въстание с цел да се изгонят 
араговете, освободи страната, премах 
Ив буржоазният обществен строй и 
започне с изграждането на социализм

Изграждането на социализма Тито 70
като процес за освобождавано родносгите

да разбере.
бряват. Като свободна, 
и необвързана страна, никога не по
зволихме, нито що позволим, намеса 
в наши вътрешни работи, а същевре
менно осъждаме такива намеси, боз 
оглед коя страна и къдо ги върши.

независима
Оставайки верни на Тито и на не

говото волико дело, оставаме верни 
на себе си —- да останем навеки сво
бодни, независими и достойнствени.

Борис КОСТАДИНОВ

Националният въпрос за ДРУ Ри 
беше централен въ"Р<* 110 Р

борба и единството на 
Равноправието и братство 

между народите и на-
социа

Тито
волюциоината
Югославия-

и единството
братскав нашата

-тайна



ВИНАГИ С ПУЛСА НА ПРОГРЕСИВНОТО ЧОВЕЧЕСТВО
товния мир, но че това днес 
може да се постигне в рам- 

ООН и чрез търпе
ливо Т7,реене на начини за 
разрешаване на спортните ме
ждународни въпроси.

5. Съюзното правителство 
усилено ще работи върху 
разширяването и укрепването 
на културното; научно 
спортно сътрудничество с 
други страни.

6. Съюзното правителство 
и по-нататък ще настоява въз 
можно повече да подобрява 
отношенията със съседните

конструктивна роля в борбата за мир, равноправни 
отношения и всеобщ 

напредък на всички народи и- страни в света.

В своята богата революционна и държавничес
ка дейност, президентът Тито посвети голдм брой 
речи, статии и доклади на борбата за мир, незави
симост и равноправие на народите, за общ напре
дък в света.

Във всеобщата история на човечеството малко 
са примерите, че държавник на една малка страна, 
като югославският президент Тито, толкова активно 
де е влиял върху световните събития- Той бе един 
от творците и строителите на политиката за необвръ- 
заност, кодто има корени в борбата на освободи
телните движения за премахване на колониалното 
иго, в народноосвободителните борби и социалисти
ческите революции, каквато бе и нашата НОБ. Тази 
политика днес има характер и размери на световна 
политика и световно движение и играе извънредно

ките иа
политически и икономически

най-сложните световни 
ги чувствуваше преди

Когато гопороше за 
проблеми, другарят Тито
всичко като човек, предан изцяло на борбата 
щастие на всички народи. В тези проблеми той се 
отъждествяваше с обикновени хора, с техните

ги съблюдаваше със

за

и
же

лания. надежди и стремежи, но 
задълбоченост и визии на революционер и държав
ник, който с мисълта си проникна в същината на 
състоянието и отношенията на днешниия свят. В това

се състои величието му на държавник и мислител, 
в това е силата на политиката за необвързаност, за 
която той последователно се бореше.

страни.
(Из експозето пред Нрадодна 
та скупщина, изнесено на 27 
април 1950).

„Ние считаме, че създава 
нето на трети блок би било 
грешка. Ние мислим на не
що друго — което се рабо
ти и в Миди#

народноосвободи- 
телна борба и социалистичес
ка революция не беше 
борба за национално и соци
ално

Нашата делни страни нашата страна 
се счита за нещо третостепе
нно, ако други ни кроят ри
зата. Ние искаме да бъдем 
заедно с нашите съюзници 
около масата, на която ще 
се решава съдбата на Евро
па, па и на нашата страна. 
Ние имаме право на това и 
оставаме при същото". На 
Вие, 12 септември 1944. „Пре
дупреждаваме всички спеку 
ланти, в страната и в чужби
на, че горко са се излъгали 
ако мислят, че за нас са за
губени плодовете, за които 
дадохме море от кръв. Ние 
сме длъжни да пазим наша 
та нова Федеративна демо 
кратична Югославия, в ко
ято всеки честен граж
данин ще има право на 
въсестранно развитие, в коя 
то за всекиго ще има рабо
та, възможност за учене и 
всичко, което е нужно на 
културен човек. Не искаме 
да бъдем вече разменна мо
нета и топка за детски игри". 
(Из първата реч в освободе
ния Белград — 27 октомври 
1944 година).

само

освобождение на юго- а това
създаване на общо лрогресив 
но движение в света... демок 
ратично общо настроение, ко

е
славските народи и народно
сти. Тя беше и борба за 
ново международно положе
ние на Югославия, и по-широ 
ко — борба за нови отноше
ния в света. Приниципите за 
самоопределение, 
вие, национална независимост 
и ненамеса във вътрешните 
работа на други бяха един 
от основните камъни на тази 
борба. Тези принципи 1945

ето по-силно ще влияе и спре 
чава стълкновения между съ 
ществуващите блокове", 
ва Тито изтъква в разговор е 
редактора на индийския 
ник 
1953

То- '
равнопра-

вест
„Хиндустан стандард" 

това е време- 
ражда идеята

година и 
то, в което се 
за необвързаността. Периодът 
от 1954 до 1961 
непрекъсната разработка 
потвърждаване на тази 

този период Тито

година залегнаха в Хартата на 
ООН, през средата на петде
сетите години

е време на
и

станаха прин
ципи на активното съвместно 
съжителство и още от нача
лото са основа на политиката

идея. 
идва на 

редица страни

В

посещения 8 
на Азия и Африка и има сре
щу с Неру, Насър, Сукарно, 
Н' Крумах и 
се полагат 
литиката

Насър, Тито, Неру — основоположници на необвързаността

за необвързаност.
Говорейки в село Любине 

на 17 юни 1942

нейни членове. Тази по 
литика на Югославия не е на 
станала само в резултат 
стремежите й към мир и ми 
рно развитие, но тази нейна 
политика иа мир и сътрудни 
чество съответствува 
ната структура, 
то й устройство като федера 
тивна народна 
една дума, 
от дълбокия 
шите народи към стабилен 
мир, който ще им даде въз 
можност за неспирен труд и 
създаване на по-светло бъде
ще." (Из 
Народната скупщина, 1 април 
1946).

чки изграждащи 
неже от това има само вре
да". (Из разговора с миньори 
на 11 септември 1949 в Бел
град).

„Основни насоки на нашата 
външна политика са:

социализъм, по
други, в които 

основите на по
за необвързаност.

На историческия 1 септем 
ври 1961 година, Тито от име 
то на югославското правител 
ство и народи приветствува 
шефовете на 25 страни, съб 
рали се в Белград на Първа 
та конференция на най-висо

година, дру
гарят Тито посочва: „В дого- на

вора между СССР и Англия
между другото се изтъква, 
че след войната съюзниците 
няма да се намесват във 
вътрешните работи на други 
страни. Ние особено подчер
таваме тази кауза от догово
ра...". Във вестник „Проле- 
тер" от декември 1942 г. Ти
то пише: „Атлантическата хар
та не значи

на ней
1. Икономическо и 

възможно сътрудничество 
онези страни, които са рото- 
ви за такова сътрудничество 
на основата на пълно

на вътрешно друго
сЗаЩ1 на на

шите народи да се взима за 
зло, че искат да бъдат не
зависими във всяко отноше 
ние и защо тази независи-

република. С
тя произхожда

ко равнище на необвързано
то движение. Тук се утвър 
ждават коренните принципи 
на необвързаността и стра
тегията на действуване на 
прогресивните сили в борба 
та за мир и справедливо раз 
решаване на международните 
проблеми.

стремеж на на ува
жаване на равноправието и не 
зависимостта.

2. Политическо сътрудниче 
ство с всички страни, които 
действително се борят за ук
репване на мира и правилно 
разрешаване на международ
ните въпроси, останали от 
миналата война или които в 
бъдеще ще възникнат.

раширяване
границите за сметка на 
ги, не значи поробяване и уг- 
нетЯване на други народи, но 
трябва да значи свободно са

на мост да им се ограничава и 
оспорва? Ние не искаме да 
зависим вече от никого". 
(Любляна, 27 май 1945). „Ко 
рато става дума за отноше
нията с други страни, ние 
ще направим всичко възмо 
жно те да бъдат добри. Но 
също така е ясно» че няма 
да направим нищо вредно за 
нашата страна. Ние никога 
няма да правим крнцесии, да 
довеждаме под въпрос при
добивките на нашата велика 
борба — за да имаме по
добри отношения с някоя 
страна. Тук не отстъпваме 

никого 
ноем- 

членка на

ДРУ-

експозето пред

моопределение на 
— защото в Хартата е запи
сано, че след победата

народите

„Ние, другари, сме за рав
Оттогава Тито неуморно ра 

боти за хуманното дело 
необвързаните. От трибуната 
на ООН, на срещите на необ

над
фашистките завеователи наро

ноправие между социалисти 
ческите страни, особено в 
икономическите отношения и 
затова се налага да осъдим 
опитите за ревизия на марк
сизма-ленинизма. Заслугата на 
нашата Пртия е в това, че по 
сочи, че се касае за теоре
тично извращаване и ревизи- 
онизъм. Заслугата на нашата 
Партия е в това, че имаше 
смелостта да каже НЕ. А то
ва тя можеше благодарение на 

Ние ечи

на
дите ще могат сами да реша
ват за съдбата си". „През

3. Правителството и в 
деще ще защищава 
ООН
колониални
бода и независимост 
сами

бъ- 
пред

правата на малките и 
народи на сво- 

тоест
да решават за съдбата

Кайро, Лусака,вързаните в 
Алжир, Коломбо и Хавана, 
ТОЙ критически обсъжда све

изтеклите две години и девет 
месеца на тежка и 
борба, казва 
в отчета пред Второто засе
дание на АВНОЮ, 
на Югославия извоюваха

кървава 
другарят Тито

товните проблеми и кризи и 
причините им, 
посочва пътищата за разреша 
ването им. Думите му, крис
тално ясни и критически, ху 
манни и насърчаващи, 
широк отзвук в света. Навея 
къде го посрещат като най- 
искрен приятел, като свой.

А движението на необвър
заните

народите 
пра

вото сами да решават за съд
бата си, което е напълно 
съгласие с Атлантическата хар 
та. Ние сме уверени, че на
шите съюзници правилно ще 
схванат тази историческа кра
чка на ‘ нашите народи".

визионерскиси.

4. Правителството на ФНРЮ
нито за косъм пред 
на света". (Белград, 3 
ври 1946). „Като 
ООН, Югославия най-искре- 
но се бори за тясно сътруд 
ничестЬо

и занапред ще има отрицате 
лно

в
становище и ще се бори имат

с пропаганда 
дните форуми 
даване

в междунаро- 
против съз

на блокове и сфери

своята монолитност, 
таме, че самото съществува 
не на Съветския съюз, 
голяма социалистическа стра 
на е силен фактор, който ще 
подейст&ува в много страни 
да победят прогресивните си 

Няма нужда от намеса 
на Съветския съюз във вът
решните работи на страните,

между всички ми
ролюбиви, демократични 
роди... Югославия е непоко
лебимо

като на влияние, понеже сме дъл
бокона уверени, че такова ра 
зделение на света

„Ако сме малка страна по 
територия, с делата си дока-

нарастваше, укреп
ваше. Стана силен конструк
тивен фактор на междуна
родната борба за ми 
тов завет на света, чийто гра 
жданин беше.

Подготвил: Кирил Георгиев

представ-
решима в бъдеще да 

води миролюбива
лява непрекъсната опасност 
от войни и катастрофи за чо 
вечеството.

захме, че нашият народ е ве- 
Никак не ни е

политика в
на ООН, 

на равнопра 
на вси

Ти-Р~~духа на принципите 
основаващи се 
вието и

лик по дух. 
право 
то се

ли. Правителствототези дни, кога-ако в
решава съдбата на от- счита че това не е път за 

опазване и укрепване на сверавенството
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ВЪРХОВЕН КОМЕН
ШИ №03 ТИТО - ВЕЛИШ НйДАНТ

* Единственият 
световна война

* Армия израстнала а борбата : НАШАТА ШХА (3)ранен върховен командант през Втората

ТИТО ЗАПОЧНА 
1941 година с малки

борбата

партизан
Така Кайтел говореше в 

един документ за мерките ко' |
ито трябваше 
Югославия за

■! 4 ■■ ■

* Признавам само съда на ПАРТИЯТА — заявил 
Й. Б. Тито

- ски отряди, но целия народ
беше на страната на Комуни да се вземат в

отмъщение с по време на „Бомбашкия процес. * На 
съвещание в Съветски^ съюз и борба за връщане 
на ръководството на ЮКП в страната

етическата партия на Югос
лавия за въоръжено въста
ние. Затова тази борба, още 
от началото беше овенчана с 
успех. На заседанието 
Централния комитет на ЮКП 
през юни 1941 година Тито 
бе избран за комендант 
Главния щаб на народоосво- 
бодителните 
ЯДи на Югославия. А 
на 4 юли 1941 година се взе

цел да се спре въстанието. 
Тито като опитен марксист, 

дълбоко 
тези

създаваше армия 
свързана с народа. В 
въстанически 
започна
У нас доктрината за всенарод
на отбрана. „Където целия на 
род единствено не участву
ва в отбраната на своята стра 
на, там няма изгледи за от
брана от външния неприятел'' 
— говореше Тито.

И през цялото Народоос- 
еободително движение Ти-

НЕ ПРИЗНАВАМ ТОЗИ СЪД...
На „Бомбашкия процес"/ на 6 I 

ври 1928 година в Загреб в съдебната 
палата Йосип Броз

на
дни всъщност 

по-късно създадена
ноем-

настъпва като органи
зиран член на ЮКП. Ето кратко описание 
за държанието на Йосип Броз пред 
На въпроса на председателя на съда дали 
се чувствува за виновен той отговаря:

Не се чувствувам виновен, макар 
че признавам онова, за което ме обвиня
ва прокурорът. Аз не признавам

на

ОТНОВО В ЧУЖБИНАсъда.партизански отр 
вече От затвора на Огулинския окръжен 

съд Йосип Броз Тито бива пуснат на 12 
март 1934 година. И веднага заминава за 
Загреб, където дейно се включва в пар
тийна работа. На 24 юли

решение за въоръжено въста 
ние.

Йосип Броз Тито, който ус 
пешно предвождаше партията 
от 1937 година в борба про
тив ненародните режими на 
бивша Югославия, знаеше да 
поведе широките народни ма
си в борба против окупатора 
и домашните предатели, 
малките партизански отряди 
се създаваха батальони, бри 
гади, дивизии. През 1941 го
дини Титовата армия в Югос 
лавия имаше
бригади. Под умелото ръко
водство на Тито въстана наро 
да на Сърбия Хърватско, Бо
сна и Херцеговина, Словения, 
Черна гора и Македония- Ти 
то изграждаше армията да 
бъде готова за партизанско 
воюване. Това показват до- ба 
кументите от съвещанието з 
Столице, където той сочеше 
на ръководителите на парти
занските отряди, че борба
та ще бъде тежка и безмило
стна.

Титовата армия вече през 
1941 година имаше своя оръ
жейна фабрика в Ужице.

Напразни бяха усилията на 
Хитлер да унищожи 
върхови ия командант на пар 
тизаните в Югославия. При 
лагаха се най-брутални мер
ки, употребяваше се най- 
съвременно орт>жие, 
мията на ' Тито, 
от своя върховен командант 
след всека битка излизаше по 
силна и многочислена.

„За да се потушат 
безредици още в началото, 
трябва веднага да се прила
гат най-остри мерил и по то 
зи начин със сила да се на-

този съд
за компетентен, а само съда на Партията.

Преедседателят: Тогава 
какво се считате виновен?

Йосип Броз: Признавам,

нелегално ми
нава границата и се настанява във Вие-то когато говореше за арми 

ята мислеше на целия народ, 
а когато говореше за народа

ни кажете за
на, където по това време се намира се
далището на ЦК на ЮКП. Там през 
сец август бива кооптиран за член 
Политбюро на ЦК на ЮКП. На 
нието на ЦК на ЮКП от 10

мече съм член
мислеше, че това е армия- 

Титовата концепция за все
народна отбрана и партизан 

°т ското воюване се потвърдиха 
в епичните борби от Ужице 
и Кадиняча, от Неретва, Сут- 
Йеска. Боеве в които и вър- ;

на нелегалната Югославска 
ска

накомунистиче-
партия. Признавам, че работех 

разпространението на 
идеи, проповядвах

заседа-за
авруст закомунистически 

комунизъм и посоч- 
направдини се правят на про

летариата от страна н буржоазията. Това 
го правех по събрания и конференции и 
в разговори с хората. Не мога 
къде са устройвани тези събрания. Вси
чко това правех от 
през 1921 година Югославската

партия беше разпусната и 
галност мина в нелегалност.

пръв път се споменава псевдонимът му 
Тито. В края на август се връЩа в стра

на Покрайнинските 
комитети на ЮКП за Словения и Хър
ватско

вах какви
ната за да помогне

да организират покрайнински 
ференции. След 20 септември 
за Виена,

ховния командант Тито беше 
в първите бойни редове, на 
позициите. Това беше един-

кон-да кажа
пролетарски заминава

а в началото на октомври от- 
се връща в страната, за да ръко

води с подготовката на Четвъртата нацио
нална конференция на ЮКП. На

онзи момент, когато 
комуни- 

от ле-

новоствения военнен командант 
през Втората световна война 
ранен в борбите при Сутйес- 
ка. „Епопеята на Сутйеска — 
говореше Тито — като и мно 
го други примери на бор- 

народ оос в ободител- 
показват, 

че моралната сила е над всич 
кй други, че духът на бойци 
те е по-силен от всички оръ
жия-”

За Тито като опитен пълко- 
еодец по време на Втората 
световна война узна целия 
свят. Признаха му и прияте
лите и неприятелите. Дори и 
Хитлер на една среща със 
своите офицери бе казал, че 
би било добре германската

етическа
тази кон

ференция в Любляна на 24 и 25 де-
Председателят: Известен ли ви е За- кември не взел лично участие, защото в

конът за защита на държавата и 
ли че този

края на октомври наново се връща 
Виена, но на

знаете
Закон забранява всяка ко-

във
конференцията бива избранв

за член на ЦК на ЮКП и 
Политбюро на ЦК на ЮКП.

През 1935 година по решение на ЦК 
на февруари зами-

мунистическа пропаганда? за член наното движение

Йосип Броз: Чувал съм за него, но
не съм го чел, защото не ме 
сувал, считам, че природните закони са 
по-високо

на ЮКПе интере- в началото
нава за Съветския

работата на Коминтерна 
ждащ политически отдел за ЮКП в Сек
ретариата за балканските страни. От 25 
юли до 21

съюз, където се включ 
като заве- Гот онези, които създава една 

класа ,за да натисне другата.
ва в

Председателят: Този Закон забранява 
всякаква комунистическа пропаганда. То 
ва вероятно знаете?

август участвува като делегат 
и секретар на делегацията на ЮКП 
VII конгрес на Коминтерна в Москва. Би- 
во създадено ново по-тясно ръководство 
на ЮКП, което трябвало освен генерал
ния секретар на ЦК на ЮКП — да 

Тито още

на
Тито

Йосип Броз: Зная обаче 
временен Закон... Аз съм готов 
твувам живота си за своите идеали...

В края на процеса йосип Броз заява- 
ва следното:

това е само
да жер-

сеармия да има такива военни 
ръководители като Тито.

Лозунг/,т „Тито — армия —
-----" произлезе от двйстви

положение при съз
даването на нашата армия. 
Идеята за В7,ор/,жен народ 
се потвърди в 
юция и получи пълно теоре- 

след

в-ьрне в страната, 
ден се бори 
ството на ЮКП 
Изпълнителния

от първия 
за връщане на ръководно ар- 

ръноводена народ 
телното

в страната и получава от 
комитет на Коминтерна 

да ръководи с дейността 
на Партията в Югославия и бива

— Комунистите трябва да признават 
пред съда, че са членове на Партията и 
като пълномощия

комунисти трябва да защищават Пар 
тията от клеветите провъз

гласен за напълно отговорен за тази дей 
ност и му бива

на от класовия враг 
и неговите наемници. С държанието си 
лрод съда то трябва да издигат нейния 
авторитет всред масите.

нашата револвсички
вменено в дълг да съз

на ръководство 
на ок-

даде условия за връщане 
на ЮКП

оформление
Втората световна война, 
то много полагаше на тази 

На IX конгрес той 
в тази

тическо
Ти- страната. През средата 

томври Йосип Броз напуска Москва и 
заминава за Виена 
на ЮКП,

Ето така Йосип Броз в
защищава чест- 

та на Партията — безстрашно и публично 
— когато само за десетина години били 
произнесени 24 политически

концепция-ложи авторитета на окупацион 
ните сили и осуети по-нататъ
шното
ва трябва да се знае, че един 
човешки

в седалището на ЦК 
по-късно в страната със за-

най-широка

изт7,кна предимствата 
област, но той не беше дово 

Искаше

смъртни при 
извършени 600 политически убий

ства, 30 000 арестувания и 3 000 бягства 
в чужбина.

а
разширяване. При то- съди,

дачата да раздвижиот постигнатото.лен
идеята за въоръжен народ 
до крой до се проведе, Той 
считаше, че една страна

акция
организирана помощ на 

правителство в Испа-

за оказване на 
републиканското 
мия и за

живот често не стру
®а нищо в тези страни и че 
та могат да бъдат застрашени 
само

Зарад комунистическа 
сип Броз бива осъден на 5 

От 1929 до 1933

о дейност Йо- организиране на доброволци 
за испанската републиканска войска. Към 
края на декември заминава 
дето се среща с генералния

най-сигурна когато целият на

род Я пази”.
Затова концепцията

години затвор, 
няколко 
затвори

чрез необикновена сви- 
репост. Като 
живота 
в®Йник

година на0ТМ7, щение за на Ти за Прага, къ- 
секретар на 

ЦК на ЮКП Милан (Чизински) Горкич,

пъти се озовава в прословутите 
в Лепоглава и Марибор. На 13 
1933 година след като излиза

на един германски 
требва да се вземе, 

*ато общо правило, че отго- 
^ъртното наказание сре 

чин- 50—100 комунисте. Но- 
1,7 на извършване смъртно 

70 наказание трябва да заси 
Ли <*Нв повече

наш маршал,то, на първия
за всенародната

ноември 
от мари-

борския затвор — бива хв7,рлен в Зат- 
Огулин, където трябвало да

отбрана та- 
се провежда 
неговата см'ьРт< 

гаранцията да усто-

вка грижливо 
и след

— СЛЕДВА —
из-дело 

Това е и
вора в
Държи още 5 месеца затвор от по-рано. Подготвил: Метен АНДОНОВ

Титовия Л7,т.им позастрашително-
Б. Николовто А*йствие.„"
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ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР
НА ЮКП (СЮК)

„ИДЕЙНОТО И АКЦИОННО ЕДИНСТВО НА НАШИТЕ РЕДОВЕ ТРЯБВА 
И ЗАНАПРЕД ДА СЕ УКРЕПВА И ТО ПРЕДИ ВСИЧКО ЧРЕЗ ВСЕКИДНЕВНА 
РАБОТА В ИЗПЪЛНЯВАНЕТО НА ЗАДАЧИТЕ. САМО ТАКА НАНОВО ЩЕ ПЕ
ЧЕЛИМ ДОВЕРИЕТО НА ТРУДОВИТЕ ХОРА, КАКТО И САМОТО ЕДИНСТВО 
ВЪВ ВСЕКИ НОВ ЕТАП ТРЯБВА НАНОВО ДА СЕ ИЗГРАЖДА И ПОТВЪРЖ

ДАВА..."
из доклада на Тито пред Единадесетия конгрес на СЮК

дух. И той ни посочааше гре
шките, но той топа така пра- 
□сше, че осички недостатъци 
ни бдха ясни. Той наистина 
ни помогна11.

Тито е инициатор за съз 
даване на партийни курсове. 
Той специфично внимание по 
свещава на идеологическото 
образование на членовете на 
Партията. Тези курсове бяха 
едно от предусловията за за
здравяването на 
единство на Партията, която 
на всички страни трябваше да 
се справя с опортюнистични 
схващания на отделни лица 
и цели групи.

Все докато другарят Тито 
не стана генерален секретар, 
писаната партийна реч изли
заше в чужбина. След идване 
то му на тази длъжност цен
тралният орган и други не
легални материали се печата- 

Югославия.
Опитът из работата на 

ЦК потвърди че ръководство
то в страната силно ще вли
яе върху живота и работата 
на Партията и народните ма-

НА 45 родини, след 27-го- 
дишна работа в революцион
ното работническо движение 
ЙОСИП БРОЗ ТИТО през 
1937 година започна да рабо
ти на най-отговорни задачи 
— стана генерален секретар 
на ЮКП.

Преди другарят Тито да 
дойде начело на ЮКП в стра 
ната е терор, ненароден ре
жим, преследване на члено
вете на Партията и напредни
чавите работници. Ръковод
ството на ЮКП е в чужбина 
и оттам нерядко умишлени и 
вредни за Партията и народа 
директиви. Основно предусло^ 
вие, за което се Тито силно 
бори е ръководството на Пар 
тията да мине в страната. То
ва нещо не харесва на тога
вашния политически . т.е. ге
нерален секретар 
Горкич, един от най-големите 
фракционери в ръководство- ха 
то на ЮКП. Все пак Коминтер 
на взима решение, според ко 
ето една част от ЦК на ЮКП 
начело с организационния се
кретар Йосип Броз да дойде 
в страната, а една част, пред- си. 
вождана от Горкич да остане 
в чужбина. Броз приема и та
кова решение.

Две години по-късно —
1937 Коминтерна извиква Гор 
кич в Москва, където е и 
ареструван. Коминтерна осве
домява Тито да поеме ръко
водството на политически- 
т.е. генерален секретар на 
ЮКП. Поемайки тази трудна 
и твърде отговорна задача 
Тито започна да работа вър
ху укрепването на партийни
те редове и да разкъсва с 
отрицателното идейно и поли 
тическо наследство от мина
лото.

ЦК взима рошени за 
ване на партийна конферон 
ция в страната. През октом
ври 1940 год. в Дубрава край 
Загреб се провежда 
национална конференция на 
КПЮ. На събранието присъс- 
твуват Ю5 делегати от 
ки краища на 
тията тогава има 
членове. На това историческо 

заседание Тито 
съдбовните дни. Трябваше
да се тръгне в решаваща битка. 

._.

свик-

Петата

всич- 
страната. Пар- 

12 хиляди

посочва
идейното

ПАРТИЯТА И НОБ

Партията не признава по
ражението на страната и ней
ното разкъсване от окупато
рите. Тя продължава курса от 

войната. Тя се борина ЮКП преди
за единство и сътрудничест-

Йосип Броз Тито на Х1-тия конгрес на СЮК

во между народите и народ
ностите в борба срещу окупа 
тора и домашните предатели.

не напус 
ка борбата за по-добър жи
вот и за демократични отно
шения в страната. Тъкмо ко
гато Хитлер и съмишленици 
те му газеха поробена Евро-г 
па, ЮКП — онази същата ко 
ято в Коминтерна почти бя- 

изпълни свои

ЮКП, проведен 
1948 година са приети прог
рама и Устав на ЮКП, както 
и~ Резолюцията по отношение 
на ЮКП и Информбюро. Ма 
кар че преди това ЮКП и Ти 
то имаха трудности и от За
пад и сега на Сталин казаха 
„НЕ".

Петият конгрес на ЮКП, ко 
през 1948 г° 

дина имаше трудна задача: 
да защити Партията и стра-

етап на борба за социализъм. 
СъЩнната на този нов етап 
Тито характеризира като факт 
за създаване на отношения и 
условия, в които работниците 
ще решават за резултатите от 
своя труд.

От 20 до 23 юни 1978 го
дина в Белград се състоя 
Единадесетия конгрес на 
СЮК.

през юли

Но същевременно

Познавайки добре положе
нието в Партията Тито се
трудеше да докаже на ръко
водителите • на Коминтерна, че 
е погрешно Партията в стра
ната да се изравнява със съ
стоянието в нейната емигра
ция и че обвиненията — ЮКП 
да е пълна с империалистиче
ски

ито се състояха отписали 
те задължения пред народи 
те и народностите, пред сво

ята
пред цялото работническо ме 
ждународно движение и сво 
бодолюбивото човечество.

И този път както и 
дотогава думите на Тито бя 

ната от неоправдателните от- ха пътепоказател за бъдещата 
вън ч нападения и да докаже работа на всички ни. Кон- 
нейното пролетарско и револ гресът и взетите на него ре

шения бяха момент за още 
начело с Тито от- по-бодър поглед в бъдещето 

и за още по-твърда стъпка в 
социализъм въз основа нови акции за социализъм и

работническа класа,

шпиони, не 
Той наедно с развитието на 
ЮКП, в Коминтерна успява 
да -издействува Партията да 
не се разпуспне. При това 
има помощ и подкрепа от 
Георги Димитров.

Партията е силно преслед
вана от режима.

Чрез затворите и 
тортурите Партията още 
че каляваше и се готвеше за 
борба за национално 
алн.о освобождение, което ще 
се сбъдне няколко години по- 
късно.

са верни.
На негоюционно потекло.

Партията 
брани нашето право да гра
дим
на нашите специфичнй усло
вия и да за работата си Пар 
тията да дава отчет 
пред своята си работническа

С освобождането на терито 
рии поставяше се въпрос 
за организирането на живота 
и властта. Вече през 1941 
година се формират народно 
освободителни отбори. Дой 
де и до първото заседание 
на АВНОЮ. Коминтерна е 
против формиране на такова 
тяло, против ново прави
телство. На Второто заседа
ние на АВНОЮ е формиран 
Национален комитет. Тогава 
започва борба за междунаро 
дно признание на това на
родно правителство. Макар и 
трудностите ЮКП чрез Ти- 
това упоритост извършава и 
тази задача.

човешко щастие, за полити
ката на необвързаността, сред 

само чийто инициатори е Тито.

В нашата революция се по
каза и показва се от какво е 
значението ролята на ЮКП 

' т.е. СЮК като партия 
в обществено най-широките народни ' маси.

на Съвместно с другите общес-

класа и народа.

На Шестия конгрес, 
година бе утвърдена нашата 
основна насока 
то развитие на основите
самоуправлението. На този твено-политически - организа- 
конгрес ЮКП променя името ции, СЮК е незаменим фак- 
си в СЮК. На Седмия конгрес 
на СЮК е приета програма 
на СЮК. Приети са нов Ус
тав и Резолюция, в която са

1952повеНОВ МЕТОД
на

и соци-
Искайки ЮКП да не прие

ма субвенции от чужбина Ти
то правилно оценява, че Пар
тията трябва да 
със собствени

Макар и трудните условия 
ЮКП дейно работи. През 1937 

почва идейна борба срещу гоД- е основана КП в Слове- 
фракционерството и 

Партията, с 
което й 
Тито

тор в революционните 
движения-
сист винаги е търгвал 
факта, че трудовите хора са

нисе издържа 
средства. За- Тито като марк-

от

групите ния и Хърватско. През есен- 
всичко онова та на същата година е възоб- 

Другарят новен Покрайнинският 
грешките и тет в Сърбия и 

в ръководство- 
сега вече той

в творци на историята. С цел 
те да насочават нейният ход 
необходима им е

назначени конкретни задачи 
на СЮК в различните облас- 

_________ти на живота и работата. На

САМОСТОЯТЕЛНО РАЗВИТИЕ °СМИЯ конгрес не СЮК, кои
то се състоя през 1964 годи- 

, на другаря Тито произнася
доклад: „Ролята на Съюза на реше за единство на Партия 
комунистите и по-нататъшното та за нейната идеоложка 
изграждане на социалистиче 
ските обществе ,и отноше
ния и актуални проблеми в 
международното работничес
ко движение в борба за мир 
и социализъм в света". На Ме

пречеше, 
знаеше за

коми- 
Областният 

и Мето-
партия ко 
осмислявав Партията и 

то й. Но 
сочвайки

комитет за Косово ято ще схване и 
пътищата й- На тази платфор 
ма. Тито непрекъснато се бо-

хия- Оживяването и 
добре насочена 
ЮКП се

НА ПАРТИЯТА И СТРАНАТАтвърдепо-
грешките и 

ските уважаваше личността на 
човека, съветваше го

пропу- акция
почувствува и в мно

го краища на Босна и Хер
цеговина. Черна Гора, Войво- 
дина и Макдедония. Оживява 
и работата в СКОЮ.

на

1948-та година в историятаи дру- 
му указ-

и
на югославските народи и на 
родности е една от прелом
ните

гарски и откровено 
ваше на тях.

По този случай Кардел 
казва: „Когато запознах 
гаря Тито през 1934 год. вед
нага забелязах как той общу-

политическа чевърстина и ко- 
хезия- За нега, като генера
лен секретар и председател 
на Партията, тя винаги беше

години. Това е година
когато е поставена на изпит 
целокупната дотогавашна дей 
ност и курс на ЮКП и дру
гаря Тито, Сталин

Един от успехите на Партия 
та от 1937

АРУ-
ареволюционен авангард, 

борбата за интересите на ра
ботническата класа и всички

е този, че тя хва
на село. 

режимът на
на дълбоки корени 
Същевременно 
Цветкович — Мачек взима по

считаше, 
че не може да съществува

ветия кон рее на СЮК, 1969 
година другаря Тито е изб-

ва с човека, как го съветва, 
как го критикува. Дотогава бя 
хме научили от ЦК да идват 
инструктори, които в критику
ването ни сравняваха със зе
мята. А Тито тук внесе нов

наши народи и народности, 
за все по-свободен живот на 

причина за нейно 
Тя това и

социалистическа 
той да не ръководи с нея- 
Искаше да ликвидира дру
гаря Тито и ръководството на 
ЮКП.

страна, а ран за председател на СЮК. 
На Десетия конгрес, на СЮК, 
1974

вечето уредб и и закони 
цел

с
да фашизира страната. 

Но работата на Партията не 
ослабва

човека
година в доклада 

председателя на СЮК изтък 
на, че страната влиза в ноз

си то съществуване, 
остана. И ще бъде това — Ти

В. Божилов
нито един момент. На Петия конгрес на

това Партия.



Момент
ПРЕЗ 1965 др. ТИТО ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД 
КИШ, А ПРЕЗ 1968 ----------- Д ПИРОТ и 

ЛЕСКОВАЦ, ВРАНЯ И ПРОКУПИЕ (ИЗ ДОКЛАДА ПРЕД XI КОНГРЕС НА СЮК)

Продължава Тнтовото 

непреходно дело
Работниците требва да 

овладеят с целокупния доход
Наша основна задача е следователно 

кгиката възможно по-пълно да се осъществи такава 
самоуправителна позиция на работника, каквато 
върдихме с Конституцията и Закона за

на пра-

ут-
сдружения

ТРУД» като основа на нашата целокупна социалисти
ческаПРЕЗ 1965 И населението от Лесковац, 

Враня и Прокупие има щас
тието да го посети легендар
ният вожд и учител др. Тито. 
По време на чествуването на 
25-годишнината от формиране 
то на Първа южноморавска 
ударна бригада в Лесковац, 
Тито разобличи нападките, от
правени към нашата страна 
от някои страни и каза, ме
жду другото, че нашите на
роди и този път, както и ви
наги досега, се готови да ка
жат НЕ на всеки похитител 
върху свободата и независи
мостта на нашата страна.

Във Враня посети Памучния 
комбинат, а в Прокупие в ра
зговор с обществено-полити
чески дейци изтъкна, че за 
свободата която нашата стра
на има е пролята много кръв 
и никой не може да мине 
ненаказано, ако посегне вър

ху неЯ • ••

самоуправителна система. Нейното изпълнява-година, на връ- През 1971 година посети 
Нишкия университет, като из
тъкна, че му е мноро прият
но, че може да бъд-з гост, 
защото високо цени този 
Университет, като пример ка
къв трябва да - бъде универ 
ситетът днес, в тясна връзка 
с фабриките, с предприятия
та, със създаването на кад
ри, които ни са необходими 

индустриализацията 
страната и пр . . .

И днес, когато другарят Ти
то вече една година не е 
всред нас, трудещите се и 
гражданите, във всяка орга
низация на сдружения ТРУД, 
във всеки град, на всяка кра
чка — помнят неговите думи 
и ги претворяват в живи де
ла. По такъв начин изпълнява
ме основния дълг към него 
— да прод-ьлжаваме неговото 
непреходно епохално дело.

М. Андоноп

щане от посещение в НР Бъл 
Тито посети

не, както и решителното осуетяване на всички отпо
ри трябва да бъде дело преди всичко на самите ра
ботници, а комунистите трябва да бъдат начело на 
тази борба.

гария другарят 
Димитровград, Пирот и Ниш; 
а през 1968 година присъству
ва в Лесковац на чествуване
то йа 25-годишнината от фор
мирането на Първа южномо
равска ударна бригада. През 
1971 година посети Нишкия 
университет. И при всяко по
сещение — той беше посре
щнат най-тържествено.

Работниците в основните организации трябва 
наистина да овладеят с целокупния доход. Това 
подразбира и тяхно отговорно отношение към до
хода, като обществена собственост и самоуправител- 
но споразумяване с работниците на другите основни 
организации за общи основи и мерила в създаване
то и разпределението на дохода. В това значителна 
роля в интерес на работническата класа трябва да 
изиграе Синдикатът, като инициатор и участник на 
това споразумяване и като носител на класовата по
литика в тази област.

Работниците в основните организации ще тряб
ва също в собствен и общ интерес да сдружават 
своя ТРУД и средства с труда и средствата в други 
организации. Обаче и решаването по общия труд и 
сдружените средства трябва да останат в техни ръ
це. И тук е необходимо на самоуправителна основа 
да регулират взаимните права, задължения и отго
ворности. ..

за на

;Ето какво е забележено във 
в-к „Братство", за краткия 
престой на президента Тито в 
Димитровград:

„Цяла седмица Димитров
град живя 33 този ден (27 
септември). Още от ранна су
трин целият Димитровград и
населението от околните села 

гарата. Всички ли- 
че ще могат отбли- 

Ти-

се стече на
кув аха,
зо да поздравят другар# 
то. Точно в 11,10 — влакът

Приветствуванпристигна . . . 
от Стоян Наков, председателя ДИМИТРОВГРАД
на Общинската скупщина в 

Тито из-Димитровррад, др. 
тъкна, че посещението му в 
НР Българи# е било използва С Тито в сърцатано за полезна размяна на мне 
ни# и за укрепване на лрия- 

добросъсеДскитетелството и
за значението но 1 мей и 
ролята на трудещите се о на 
шото смоупровитолно, социали 
етическо общество.

На тържеството б#ха връ
чени 10 златни грамоти на 
работници и колективи, ко
ито със свод всеотдаен труд 
и анражиране са постигнали 
извънредни резултати 
изтеклата година. На тържес 
твото бе изпълнен и рецитал 
под названието „В юмрука на 
работника пулсът на света ту 
лти". В рецитала участвуваха 
работници от каучуковата про 
мишленост „Тигър" от Димит 
ровград. Както всяка годи
на, така и тази в програма
та взеха участие и учениците 
от димитровградското основно 
училище „Моша Пияде".

Първомайските празници 
Димитровград, както впрочем

бяха отболя 
най-тържоствен на-

отношения между двете стра- 
благодари

в

ни. Накрая топло 
за сърдечното лосещане от 
страна на димитровградчани.

в цялата страна, 
зани по
чин.В същия ден др. Тито око

ло пладне посети 
рот. Този ден,
„Братство" е бил най-ДДастли 
вият ден за пиротчанци. 

тържествуваше.
град беше изля3Ъл Да посре
щне своя Тито. Улицата, коя- 

беше

ди-За първ път празника
посрещнаха 

най-мил учител —

Пи-и гр. 
както

митровградчоми

без своя 
другаря^ 
с него.

пише

Тито, но в сърцата 
За това свидетелству 

многобройните транспа 
бе окичен гра-

Пи- през
Целиятрот

ват и
с които 
време на празника, от 
най-често се чете име 

Тито и обещанията, че 
който

ренти 
да по 
които 
то на

името носи неговото 
заДР'ЬСтена. В залата на О б- 

Титощинската скупщина Др. 
беше

по пътя,ще се въРви 
той е трасирал.

Главното тържество, с кое
то бе ознаменуван 1 мои се

В културния център 
НОВАК ГЬР 

Общин

с резултатите 
стопан-

запознат
по провеждането иа 
ската реформа от председа- 
твлЯ иа Общинската скупЩи- 
на Любиша Златкович, а след 
ТОва му бяха поднесени и по- 

килим,

проведе
,25 май", където

ГОВ, председател на 
екия синдикален съвет 
„итровград прочете

Даръци
кашкавал и др(> за които Др 
Тито

в Ди-пиротски
Т. П.доклад

топло благо дари
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Носнп Броз Тнто за самоуправлението и работническата класа

ФАБРИКИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ"п
безспорно вече афир- 

като 
най-добре 

без

от какви позиции да 
все още самоуправлението 
някакъв експеримент

но обществени^ живот т—
самоуправлениетомиража предимствата на 

обществена система. Тези резултати
всички онези критики

(Из експозето пред Народната скупщина 
гласуването на Закона за предаване на фабриките 
в управление на работниците, Белград 26 юли 1950 г.)

при

опровергават и 
оглед от коя страна и

желающи 
като

идват
до преставят
нещо, намиращо се под въпросителен

Нашата практика показва, че оай-голямата
освобо-

като
Другари и другарки оародни представители, къмкрие перспектива но нашите трудещи се 

тяхното бъдеще, бъдб1Цвто на цялата наша 
общност. Това значи, не само че но е прежде
временно, но дойде с известно закъснение • • •

знак.

ПРЕД НАРОДНАТА скупщина днес се на
мира на обсъждане проекта на един от най- 
важните закони на социалистическа Югославия

е в това, чесила на самоуправлението 
ждаоо творческата инициатива на най-широките 

освобождаването наЖ маси и открива пътища за
— проекта на Основния закон за ръководене 
на държавните и стопански предприятия и ви
сшите стопански сдружения от страна на тру
довите колективи. Гласуването на този закон 
ще бъде най-значителният исторически акт на 
Народната скупщина след приемането на За-

(Из експозето за работата на СИС от
1954—1957 год.)
... Изтеклият период донесе по-нататъшна 

афирмация на работническото и обществено 
самоуправление на основите на нашето обще
ствено и политическо устройство. Резултатите, 
Постигнати в работническото самоуправление 
показаха ясно, че то даде подтик и засили 
творческата инициатива на производителите, ко- 
Бт-о в нашето общество сега получиха място, 
което им принадлежи като на творци на всич
ки материални блага, а с това получиха и по- 
големи възможности да развиват производстве
ните сили и да разширяват производството. На 
основата на работничесокто самоуправление 
можахме да вървим по-нататък в преминаване 
от държавни към обществени форми на соб
ственост над средствата за производство, как- 
то изхождайки от това можахме да осъществим 
ново отношение между
ството, респективно обществото изобщо и 
жду планирането и самостоятелоата стпанска 
инициатива и деинстта на стопанските органи
зации ... .

личност, което ускорява съз- 
достойнството

труда и човешката 
даването на съзнание и 
на трудовите хора, като

издига 
носители на творчество

и напредък-
Ж

X конгрес иа СЮК)(Из доклада предкона за национализация на средствата за про- 
йзводство. С преминаването на средствата за 
производство в държавни ръце още не бе 
осъществен акционният лозунг на работничес
кото движение „Фабриката на работниците", 
защото лозунгът „Фабриките на работниците 
— земята селяните" не е някакъв абстрактен 
пропаганден лозунг, но такъв, който има в се- 
би си дълбок съдържателен смисъл. Той съ
държа в себе си цяла програма на социалис
тически отношения в производството: по отно-

С новата Конституция са извършени реди-
Сми-пол итическата система.

обезпечи гос-
кални промени в 
сълът на тези промени е да се 
подствуващо положение на работническата

трудовите хора изобщо в улражнява- 
функцията на властта и управляването 

обществени работи, както и

кла

са и на 
нето на 
с останалите за
напред да се развиват отношенията между на
родите и народностите върху основите на рав- 

отговорността на 
област за соб-

ноправие и солидарност, 
всяка република и автономна

общо развитие. С това самоуправ
лението става система на обществено-икономи
чески и политически отношения- Социалистиче
ската самоуправителна демокрация се афирми- 
ра като специфичен 
пролетариата. В това е изразен континуитетът 
на нашето социалистическо революционно раз
витие, което започна още с първите народоос- 
вободителни тбоори през 1941 година, като де
мократични самоуправителни облици на новата

и

шение правата и задълженията на трудещите 
се и следователно — може и трябва да се ственото и
осъществи на практика, доколкото мислим на
истина да изградим социализъм ... държавата и стопан- 

ме-
. . . Може би някой мисли, че този Закон 

ще бъде преждевременен, че работниците ня
ма да могат да усвоят сложната техника 
управляване, с фабриките и другите предприя
тия. Който така мисли, той се лъже, а такова 
разбиране на въпроса би значило недоверие в 
нашите труженици, би значило, че не се ви
жда какви огромни творчески сили именно то
ва управляване ще развие сред нашите труже
ници, защото този Закон още повече ще от-

облик на диктатура на

на

През изтеклия четиригодишен период бяха 
ггостигнати крупни резултати и в развитието на 
работническото самоуправление и в стопанска
та система. Работническите съвети в предприя
тията и органите на общественото самоуправ
ление днес разполагат с около 73 на стойност
та на съвкупния обществен продукт на соци
алистическия сектор, което доказва, че в на
шата страна на практика се осъществяват прин
ципите на непосредствена социалистическа де
мокрация.

Работническото самоуправление всяка годи
на включваше все по-голям брой работници 

управлението на различни области на сто
панска дейност в нашата страна. Докато през 
1953 
157 879

народна власт.
В развитието на новите самоуправителни 

институционални облици необходимо е също 
така постоянно да се има предвид, че човекът
е смисълът и целта на революционната борба 
на работническата класа. Борбата за човешкото 
между хората, за вее по-добри и по-хуманни 
отношения, за човека като свободен произво
дител и творец
смисълът на борбата на работническата 
Институционалните облици на организиране 
обществото не са цел за себе си. Те

Александър ДЪНКОВ

Тито е крайната цел итова
класа.

в на
са тук

да служат на човека за осъществяване на не
говите непосредствени и дългосрочни матери
ални, културни и други потребности. Те са тук 
за човека. Това е същността на социалистиче
ските самоуправителни отношения, за 
осъществяване се бори работническата 
на Югославия и нейният Съюз на комунисти.е.

Подготви: Стефан Николов

година в нашите 
членове

предприятия имаше 
на работническите съвети, в 

кРаЯ оа 1957 година този брой 
на 240 644. През последните

ТОЗИ век има свой ек, 
този век има свой човек — 

ТИТО.
Срещаме го на улиците, по селата, 
за него учат и пеят децата.

се увеличи 
три години сред

но годишно в работническите съвети са рабо- 
над 200 000 работници. И жените, и 

дежите постепенно получават все повече места 
в нашите работнически 
отбори.

чието
тели мла- класа

Обичат го всички — и млади и стари, 
миньори, строители, другари...

Тито на Балкана — сив сокол в небето, 
Тито в Европа — лъч на слънцето.
В Австралия Тито — светляща комета, 
в Америка Тито — борец против гнет

В Азия Тито — глас на съвестта, 
в Африка Тито — герой на света.

съвети и управителни

Ж

(Из речта пред II конгрес на самоуправи- 
телите, 5 май 1971 г., Сараево)

.. . Когато преди 20 години приехме Закона 
за предаване на предприятията на управление 
на работниците, изхождахме от убеждението — 
въпреки че съзнавахме, че с това пред нашите 
народи и пред историята поемаме 
поворност

голяма от-
Тито в Русия, в далечен Сибир 
борец за правда, за световен мир.

Работнически 
най-светлото име на

— че тази голяма идея на марксиз
ма не е нещо, принадлежащо на далечно бъ
деще, но че тя е осъществима 
вия етап на строителството

и днес в пър- 
на социализма. Из-вожд и велик човек, 

двадесети век. хождахме, че с това се подтиква творческата 
че това най-многоинициатива и 

интересите на трудовите 
Самоуправлението — от 

първите работнически съвети

отговаря на
В Югославия Тито народен е син, 
в световната буря роден исполин.

Ученик на Ленин, другар на Димитров, 
Тито е цвет, Тито е ЛЮБОВ.

хора.

въвеждането на 
до днес

материална сила на нашето общество 
ниращо съзнание на нашите трудови хора за 
тяхоото положение и обществените
Огромните |----------
развитие и преобразованието 
мократизацията на целокупните обществени от
ношения, в оспоообяването 
способни кадри, успехите 
и изкуството, както и във всички други области

— стана 
и доми-

отношения- 
резултати, постигнати в стопанскотоОбичан като дете, горд като орел, 

сред родните полета свобода донел. на страната, в де-

В сърцата югославски Тито ще живей 
докато се твори, създава и пей.

на стотици хиляди
Е науката, културата

Тито на Втория конгрес на самоуправителите
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И ето има една година време как във 
всекидневното държание на югославските ко- 
мунисти, на нашата работническа класа, на 
всички наши народи и народности, на всеки 
наш трудов човек и гражданин, на всеки 
младеж и пионер, просто отхвърляме мисълта, 

че в нашата всекидневна борба, на стража на 
нашата социалистическа революция, сме оста
нали без Тито. Това е така понеже всички еди
нодушно знаем и чувствуваме: Тито е с нас и 
ние сме с него — завинаги. Така последва про
стият, обаче остър като истината отговор на 
повече пъти повтаряния добронамерно или не- 
добронамерно въпрос: какво след Тито! След 
Тито, казахме, пак ще си бъде Тито, защото 

това сме всички ние, — последователи

Тежко и тъжно е това неминуемо срещане с истината: 
една година без Тито в нашите челни редици.

АНГЕЛ ЧЕМЕРСКИ

Огромна и ненадоместима е тази загуба за нашата ра
ботническа класа, за нашата социалистическа самоуправитолна 
обхдност на побратимени, равноправни народи и народности, за 
цялото работническо и комунистическо движенно, за съвромон- 

епоха. На всички липсва неговата последователност, храб-И ДНЕС ната
рост, неговата решителност, неговито речи и начинания, неговото

милионите.което става акция и съвест на 
Една година време без своя скъп Президент и водач, 

без кормчията на нашата партия, без визионора, стратега и 
строителя на нашата революция, без най-драгия другар —

Носим болката в себе, като че ли е откъсната една част 
от самите нас. Обаче, знаем че малодушието никога не е била 
Титова особеност и че не може и да бъдо особеност на Ти- 
товите последователи. Затова от тази безмерна болка за най 
великия син на югославските народи и народности черпаем но 
ви сили. Защото, по пътищата на по-нататъшното социалистичес 
ка изграждане ние оставаме заедно с Тито, с неговите указва 
ния, революционни мисли и дела, с неговите 
ръки прелеяни в материална сила и 
нашия Съюз на комунистите и нашето социалистическо общество, 
о съзнанието и акцията на нашите трудещи се и граждани на 
днешното и идващите поколения*

дело,

НУТРЕ Тито.
•Тито
на неговия път и дело.

ТИТО Естествена и ясна е тази наша неразривна 
свързаност с Тито и неговото дело, нашата вяр
ност към него и нашият искрен дълг 
кога да не се отклоним от Титовия път и 
Титовата политика.

Целия си живот, драматичен и богат, Ти
то посвети на великите интереси на работни
ческата класа, на нашите народи и народности. 
Израстна в техните нодра, стана най-последо- 
ватолният тълкувател на най-благородните им 
идеали и стремежи и безстрашен предводител 
в техните борби и победи. С Тито извървяхме 

(Продължава на 2 стр.)

— нм-

исторически по 
в най-мощно оръжие на



2 Комунист

! върху осъществяването иа всекидневните непо
средствени цели и изискванията иа дългосроч
ните цели, в интерес иа цялата работническа 
класа. На този път Съюзът иа комунистите все- 

повсеместно трябва да бъде вътре-

нашите народиВинаги твърдо убоден, чо 
и народности могат да се изборят за своя 

свободно и бозп^епят-Н ДНЕС живот и независимост,
да изграждат социалистическите самоуп- 

1 отношения единствено като се опи- 
единстоото, единението, солидарността 

Тито направи брат- 
единството на нашата социалистическа

соено 
раоителни 
рат на 
и взаимността на всички, 
стоото и

киднеоно и
шната двигателна сила на политическата систе
ма на социалистическото самоуправление, идеен 
мобилизатор на трудещите се, та те да могат 
да бъдат носители на по-нататъшното револю- 

преобразование на нашето общество, 
защото има още много задачи и отговорности, ко
ито трябва да изпълняваме по титовски начин:И УТРЕ общност, на нашите народи и народности за- 

нашата революция, трай-
ционно

ветно определение на 
на гаранция на крепкостта на нашата общност,

последователно, решително.на всички нас отделно. Затова остават като за

вет, като задача за всички ни и предупреж

дение на всички онези, които посягат или ще 
посегнат срещу тази зеница на очите ни, Ти- 
товите трайни поръки и за днос и за утро: за 
братството и единството на нашите народи ние 
проляхме море от кръв и няма до позволим

В света, обременен с множество опасности 
и закани Титовият принос и неговото трайно 
дело са вградени в основите на движението 
на необвързаните, в новите отношения между 
държавите, между работническите и комунис
тическите партии. На стража на мира ни ос
тават трайни задачи, които същевременно зна
чат и битка да се запази, задълбочи и укреп
ва международната позиция и авторитетът 
необвързана Югославия, която Тито издигна в 
самия връх на съвременния свят, но и не
престанното усилие да се 
по-хубав свят, за който неуморно се бореше 
другарят Тито.

ТИТО
(От 1 стр.) отна никого да го разрушава отвътре или 

вън. иа-
и национална свобода на нашата страна. С Тито 
заорахме новата и дълбока бразда в обществе
ните отношения, засновани върху властта и во
лята на трудовия- човек. С него цементирахме 
неразришимото братство и единство на нашите 
народи и открихме нова страница в междуна
родните отношения в света. Под Титово ръко
водство Югославия от малка и изостанала бал
канска страна с полуколониално положение се 
издигна до равнището на независима и само- 
съзнателна социалистическа общност на свобод
ни хора и равноправни народи и народности, 
с достойно място и авторитет

изгради нов и

Нашата трайна благодарност и уважение 
към великото Титово дело, което ни даде въз
можност да постигнем това, което имаме днес, 
най-добре ще изявим ако нашият завет кой
то ни задължава да не се отклоняваме от Ти- 
товия път на нашата революция, оживотворя- 
ваме всекидневно и всякаде — ссвета. по-голям
труд, с ентусиазъм; с храброст и последовател
ност във всички етапи на нашата битка за по-Със свод принос за всички наши народи 

й народности и цялото свободолюбиво човече
ство, като упорит и последователен борец за 
освобождението на труда и човека, за по-рав- 
йоправни и по-справделиви

нататъшен разцвет на Титова Югославия, за 
щастие и благосъстояние на нашите хора и на
роди, за мир в света, не жалейки никакво уси
лие, не спирайки пред никаква трудност, не 
отстъпвайки пред никакъв враг.

отношения между 
народите и държавите, като факелоносец на 
единствено възможната алтернатива на живеене 
в света, разделен и намирисан с барут и дим 
— политиката на необвързването.

Днес когато вървим към предстоящия 
конгрес на нашия авангард, първия без Тито, 
като трайна поръка звучат неговите думи пред 
Единадесетия конгрес на Съюза на

като човек
на надеждата и примера, Тито се издигна 
жду най-големите

ме-
личности на нашата епоха.

югослав
ските комунисти, че пред нас има още много 
задачи, които ни най-малко не са леки. Обаче, 
ако всички подложим гръб, лесно ще изнесем 
и това бреме. Да тръгнем напред!

И ето и 
да бъде съвест и

днес, като и вчера, не престава 
| пътепоказател на работниче

ската класа и хората от целия свят със 
богато

своето
революционно наследство, 

грандиозно дело, което остава
със своето 

траен изпит за
Да тръгнем напред, както и досега с Ти- 

нас, да поемем бремето на новите задачи, 
революция, да бъдем

всеки революционер, за всяка революция и за 
всяка ситуация. Защото, Тито сб отличаваше не 
само с личната си храброст и морална сила, 
но и със свойствената си способност да тра
сира пътепоказателите към бъдещето със си
лата на

то в

които поставя нашата 
отдани на Тито с нашата 
работим и живеем 
като Титови последователи.

последователност, да
като Титови съвременници.визионер и революционер, да избегне 

страничните лтеки, да каже своето НЕ и то
гава, когато мнозинството мълчеше и се съ
гласяваше със съществуващото.

Вдъхновен с титовска мъдрост и решител
ност; Съюзът на комунистите днес изпълнява 
историческата роля на революционен и кохе- 
зионен стожер, който около

ПАЗЕНЕ И ОТБЕЛЯЗВАНЕ ИМЕТО И ДЕЛОТО НА 
ДРУГАРЯ ТИТО

Трудовият човек за Тито бе главната твор
ческа сила, главният субект на социализма. То
ва негово становище бе сублимирано в един- Двустранно

обогатяване
себе си събира 

всички организирани социалистически сили, ра
ботническата ственото програмно трайно определение на на- 

човекът да представлява
класа, трудещите се и граждани

те на нашата страна. Те проявяват високо съз
нание, организираност и отговорност в това сло
жно

шата революция 
най-голямата наша ценност. Ето защо борбата
за социализъм той схващаше 
непрестанна борба за по-хубав живот и лично 
щастие на човека. В негово време и начело с

и водеше катовреме, с поемането на отговорните задъл- 
този решителен ходжения в

пътища на нашата революция- Съзнателни
по титовските

сме,
него открихме до внушителни размери про
странствата на свободното, самоуправително ре
шаване на освободените производители и сдру- 

е жения труд. Заради все по-големите и по-но
вите простори, които се откриват в битката за 
понататъшно развитие на социалистическите са-

че огромната празнина, която зейна с него
вото физическо заминаване, можем да наваксам 
с колективно действуване, с единни творчески 
усилия и съвместна акция. Голям и траен 
моралният дълг пред нас, към нашата страна 
да й обезпечим сигурност и бъдеще, към света 
и неговото бъдеще, а което ни Тито завеща: 
нашата 
бима в

Без Тито пред нас, с Тито в нас каза
носейки миналата го- 

първата която не

младежта на страната, 
дина Щафетата на младостта, 
връчи на своя най-скъп другар. С Тито 
— беше мото

в нас
и основа на 

межи, усилия, борби от миналогодишния май, 
когато останахме без Тито, до този май, който 
започнахме с празника на труда, в който на 
4 всички застанахме за момент, тихо

всички наши стре-
моуправителни отношения, длъжни сме да да- 
дем всичко от себе на този широко открит 
титовски фронт на нашата революция-

революция трябва да остане непоколе-
своите основни определения, хуманна 

в стремежа си постоянно да разширява свобо
дите на човека и непримирима към 
ито биха желали

И СЪС сви
то сърце, но горди, с непоколебима вяра в 
пътя с Тито започнат,, в който на 25 
твуваме, както и всички досегашни • и всички го 
дини занапред, 
винаги

Тито постоянно бдеше над това, щото Съ

юзът на комунистите да не падне в изкуше
ние и грешка да бъде сам на себе си дос

татъчен и да решава в името на класата, но 
постоянно настояваше СК да се развива като 
водеща, вътрешна идейно-политическа сила на 
социалистическото самоуправление. Той изгра
ди Съюза на комунистите в партия на револю

ционната акция, която със всекидневната 
активност и с идейно-политическото си влия
ние свързва и направлява борбата на масите

онези, ко
да застрашат нейните придо- 

да отклонят нейните течения.

I ще чес-
бивки и

нов живот, нови надежди и 
нова решимост да строим и пазим 

социалистическа 
неразривно свързана с делото и 

другаря Тито.

Наша социалистическа. самоуправителна, не
обвързана Югославия, равноправна общност на 
братски народи и народности, е най-голяма и 
най-цялостна изява на делото и борбата 
другаря Тито и затова постоянно трябва

независима, самоуправителна, 
Югославия,
името на

С Тито в нас — ют този завет и от това чув 
ство от миналия 4 май се раждаха на хилЯАи 
желания, предложения и инициативи трайно 
да се запази неизчерпаемото богатство на Ти- 
товото дело и мисъл, достойнствено да се от
бележи Титовото име, споменът за Тито възмо- 
жно по-пълно и творчески да отрази величина-

на
Да

направляваме всички наши усилия, да влагаме 
цялата си енергия, целия наш разум и рево
люционен жар в нейната по-нататъшна стабил
ност и растеж.

си



Комунист 3ЗАЩО ВЛЕЗНАХТЕ В СЪЮЗА НА комунистите,

ЛА ПРОДЪЛЖИМ ТИТ0В0Т0 ДЕЛО
Докато лежеше волен **

център в Любляна, 
ки ден

личава, днес найвече на работното си 
място и в провеждане на договорено- 
то» а УтРе — там където бъде най-по- 
требно.

Клиничния
АРУгарят Тито все-

в ТИТО ОСТАНА НАШ, МЕТАЛИК
Живко Милинкович: — Тито. — ка- 

каза Милибор — бе металик, ка- 
кто и ние. И вижте, Тито бе най-гол- 
ямият държавнъик в света, и все до
като не го нападна болестта, той се 
връщаше към струга. Металическия 
алат той никога не е забравял, чрез 
работа със струга най-сладко си от- 
почиваше.

У» загриженост — какво ице стане с 
Югославия след Тито. Имаше и 
намерни хора. Това предизвикваше 
мущение в хората. И 
то до тогава 6яха 
ли, ясно се 
път...

получаваше на 
През четирите хиляди писма. зло- кто

последни 
4 януари до 4 май 1980) 
поздрави и поръки. Писаха 
та от целия свят. Изпращаха „у 
крени желания за У

месеца (от 
около 400 000

въз
малцината кои- 

равнодушни зрите- 
определяха за Титовия

му хора- 
ис- 

изпи-оздравяване, 
рецепти, молеха го 

ия. заради света — «а- 
предишни врагове 

победи и болестта. Гражданите 
славия в тези дни живееха 
ното желание

Коста Косич, вк металоработник: 
Исках да помогна. И на Тито, и 

на цялото общество, и на нашата фа- 
Да брика. Когат.о е човек 

на Юго гава може повече да помогне.

таните върху себе 
заради Югослав Коста Костич

кто и всички А днес има и работници — избе
рат го в синдиката и той не 

Мо- че машината, бюрократизира се. Ти
то до края на своя живот остана

комунист, то- иска ве-

Д с ве же по-успешно да се бори за соци
ализъм, но

Да ни наш,оздравееш,
скъпи другарю Тито!

Рационалното 
забелязало 
мени

и за увеличение на про- металик, 
дукцията и производителността.

ТИТО — ТОВА БЯХА ПЪРВИТЕ 
БУКВИ, КОИТО НАУЧИХ 

Милибор Ружич, кв автомеханик:
Мисля, че това са истинските ду- 

приети по това време в 
са влезнали с желанието да 

Също бяхме готови да

човек
ствен, засмян, без фрази

от народа, непосред- 
и поза. Аоко на социолога бе 

тези дни и значителни про 
в поведението на хората. По-

сериозен подход 
по-добри трудови 
по-подчертана 
ство.

към задълженията, 
резултати, Всичкиоще ми. 

и един- СК
]

солидарност ЬсеЮгославия, всички нейни на- борят, 
още по-гъсто сби- борим

,се Драган Ловричроди и народности 
ха своите редове. Първо, 
то желание

за по-голяма продукция или с * 
на свобода- г,единствено- пушка в рЪка за отбрана 

поскоро да Те и единството на
Живко Миленкович:

вождът им 
оздравее, а сетне всенародната 
за скъпия другар, 
сплотиха 
по Тииовия път.

страната.
болка

Имах щастието да видя Тито в Же- 
продължат лезник, когато учех занаят. Желание

то ми да стана комунисти 
мое

още по-крепко ги
в желанието да

Живко Миленковичтогава ста- 
твърдо решение. За ТитоЗабелязано бе тези дни, че резко на 

нарастна и броят зная от когато зная за себе си. Тито 
— това бяха първите букви, 
учих.

А защо бяхме приети точно тогава? 
които на- Приеха ни в март 1980 година. Исках- 

т рябваше и твърде решителен.
Коста Косич:

— Как само Тито
кар че бе един от най-големите све- 

и посрещаха при Топ- товнй политици и държавници, задър-
че жал си бе нашия, работническия реч изглеждаше, че има някаква опасност

за страната. Исках решително да ка
жа кой съм и за какво ще се боря 
ако трябва.

Живко Милинкович:

на хората ,които же
лаеха да станат членове на СЮК. Осо 
бено много такива имаше сред работ
ниците. В „21 май" в Раковица, на 
пример, в течение на 1980 година в
Съюза на комунистите бяха приети 145 Работниците от тази фабрика

го изпрщаха I
чидерска звезда. Тито знаеше, 
това са работниците от Раковица. Ти- 

винаги

когато
Милибор Ружич:
— Тито бе наш другар, металик.

винаги
говореше: Ма-

Милибор Ружич
През 1979 бяха приети 28, аДуши.

през 1978 — 18 души.
Неговитеник. думи не можеха да 

Винаги гово-
Тогава всички искаха да постъпят в то 

Съюза на комунистите, заявява секре- от 
тарят
май", Раша Симеунович. В нашия

„вълна" трябваше дори

се тълкуват различно.лов носеше пушката, ко
ято му ние направихме и подарихме. 

Докато бе болен често в предпри- 
разговаряхме за него. С пе

реше ясно. Ето защо ро обичаха 
сите,

ма-
той им бе другар, бе най-вели

координатор на СК в „21 
ко- — Ако трябва, комунистите сигур

но ще бъдат там, където е най-теж
ко. Ние искахме

кият_ син на. нашите народи.ятиетолектив тази
търпение очаквахме всяко съобщение 
за Титовото

малко и да се „спира". ДОКАЗАХМЕ СВОЕТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Милибор Ружич:
— Тогава е

;1 да бъдем между пър 
вите, с всички средства и сили да се 

Ясно> защо искахме да борим за политиката на Съюза на ко- 
влезнем в Съюза на комунистите. Ко
гато пред себе си

здраве, а радвахме 
пристираха вести за подобре- 

чувствувахме едно: мла-

се
Защо? На въпроса най-добре ще 

отговорят членовете на СК, приети в 
това време.

когато 
ние. Всички

мунистите.
Чувствуваш, че Югославия е све-

дият човек искаше да даде нещо за 
Тито и за страната си. Да бъдеш 
член на Съюза 
бе най-малкото, което можахме да на

имаш такъв лик, 
когато имаш та-

Драган Ловрич, вк електричар:
— По-лесно е на въпроса да се от-

какъвто е Титовия, тилник на голяма част от човечество- 
са то. Че този факел носи Тито. И тога-

на комунистите, това къв пример, когато виждаш какво 
Тито и Съюзътговори със сърцето, отколкото с ду

ми. Владаееше особена атмосфера. На правим.
на комунистите напра ва, на някого това не харесва,

вили за тази страна и за целия свят би да промени. Вече 
— тогава желанието да бъдеш член

искал
самата тази възДраган Ловрич:и по този на-хората изглеждаше, че 

чин, с
нистите, ще могат да помогнат

можност събужда в човека дълг. Ог
ромното мнозинство работници, тък
мо заради такава възможна опасност, 
искаше т.огава да влезне в СК. Искаха 

приемането, поради раз- да покажат и докажат своето опреде- 
обстоятелства бе отсрочвано.

влизането си в Съюза на кому
на Ти

— Ако желаеш добро на общест
во, членуването в СК е голям дълг. 

то да оздравее... Когато човек постъпва в СК знае, че
Живко Милинкович, кв металоработ- поема едно бреме. Бреме,

на партията, към която принадлежи и 
Тито, е съвсем логично.
ме и по-рано. Желанието ни живее
ше, обачекоето из

пълнява човека с гордост и удовол
ствие. Комунистът

ник: лични
Тогава, по време на Титовата болест

Това искат и днес, и винаги. 
Записал: М. Томашевич

ление.
трябва да се от-— В чужбина се чуваха слухове и

спомен на Тито: в септември, на годишнината 
от излизането на другаря Тито на свободна те
ритория в Робай и в историческо Столице, съ
що така през 
труд на скулптора Аугустинчич. В Словения се 
формира подготвителен отбор за издигане на 
паметник на президента Тито в Любляна; Ти
товото име вероятно ще носи една от гранич
ните застави, а дадено е предложение 
име да носи и Клиничният център в

принос в създаването на социа
листическа самоуправителна и необвързана Юго 

непоколебимо да 
Най-голям брой пред

ни в редовните, делови активности на общес
твено-политическите организации, самоуправи- 
телните общности, трудовите колективи и при 
това да се застъпваме за единна политика в ця 
лата страна, въз основа на съвместните опре
деления“.

та на неговия

слтвия и нашата решителност 
ТИьрвим по Титовия път. 
Ложения изпратиха, 
другаря Тито,

септември паметник на Тито,
веднага след смъртта на

страната,граждани на шир из
обществено-политически итрудови колективи, 

обществени организации, работници на времен 
на работа в чужбина, емоционално и с добро 

изразявайки любов, почит, към АР У 
него трайно

В координационните отбори за отбелязва
не и пазене името и делото на Йосип Броз 
Тито вече

това 
Любляна. се утвърждават мерила и критерии, 

които ще обезпечат единствен подход. Част 
от тези активности ще се регулира със закон, 
а специално вниманйе,

намерение 
гаря Тито и желание споменът за

Казахме, трудно е да се наброят всички 
предложения, понеже са много, понеже всич

ки те не са получили окончателно съгласие. 
Тяхната численост и спонтанност прерастна в 
изключително важна, трайна и дългосрочна об

ществена задача, за чието идейно-политичес
ко, трудово, културно и възпитателно-образо
вателно значение се грижат координационни 
отбори към 
дерацията,
и общините. Тези отбори вече са приели кри
терии за тази трайна и непрекъсната обществе
на активност, които трябва да обезпечат на

да се тачи.
между другото, ще се 

обърне върху по-нататъшното научно-теорети- 
обогатяване на революционната мисъл,

наброят: някои
Трудно е всички да се

ознаменуването на държавно- 
установяване на при- 

отбелязва-

са във връзка с 
стта на СФРЮ; Други за 
знания и отличия с Титовия лик, за 
не на дати и годишнина свързани

Тито, за изграждане 
Титовото име на

ческо
идеи и акции. В обогатяването и популяризира
нето на огромното теоретическо и политическо 
наследство, което ни остави другарят Тито, от
делна роля имат издателите. Предимство в 
тяхната работа ще получи публикуването 
Титовите съчинения, 
другаря Тито,

с името и де
на па- 

месталото на друг^РЯ
метници и даване на нахо-Така например, трудовите 

от Скопие
Социалистическия съюз във фе- 

републиките, автономните области
улици, колективи, 
ра от Крива паланка, казармите 
Охрид предлагат по съответен

в партийните книжки.
особено заети

след това трудовете за 
научно и автентично обработе

ни, при което ще се ангажират най-способните 
и професионално най-подготвените автори. В 
Социалистическия съюз особено се набляга вър 
ху това, че по големите издателски начинания

и

начин Титовият 
Жите-

лик да се вгради 
лите от Гостиварска 
във воДоцентралите 
централите, които са строили 
Югославия и които Тито пусне в работа през 
1957 год. да носят Титовото име. На територи- 

40 места, в които

община,
„Маврово" желаят «одо- 

младите от цяла
облици на ознаменуване, да се дадевсички

значение, достойно на Титовото име, да се осу да се реализират заедно от издателите от ця
лата страна, публикациите за Тито да се обявя- 
ват на всички езици на нашите народи и народ 
ности, с цената си да бъдат възможно по-дос
тъпни

които по ка-етят постъпките и поведенията, 
к'/,вто било начин биха намалили величието на

ята на Белград стДЦвствуват 
живееше и работеше другарят 
жена е инициатива в тях да 
риални комплекси.

Титовата личност и дело, да се предотврати 
и непотребна спектаку- 

Както заяви Мира Жлебник, предсе- 
Координационния отбор към РК на

Тито и раздви- 
се издигнат мемо- на най-широките кръгове на трудещите 

Някои от идеите в издателската дейност 
са вече реализирани. Да споменем, на пример,

всяка комерциялизация 
ларност. 
дател на
ССТН на Словения, „ние се стремим всички ак- 

най-голяма степен да бъдат включе

се.
Ще привърши уреждането 

цент'ьр „Ио- 
в Сърбия -ще

на Мемориалнияи разширяването 
сил Броз Тито", а тази година 
бъдат открити два мемориални

(Край в следващия брой)тивности вкомплекса в



4 Комунист
ТИТ0 — БОРЕЦ ЗА НОВИ ОТНОШЕНИЯ В

НШ МЕРНДиИОШШИЗЪМ БЕЗ ШОСТОЯТЕЮСТ
„.„стаено развитие ■ своята страна и 
„ света пред собствената работничес- 
ка класа и народ; отхвърляне на сь- 

и натрапван© на междуна- 
ръководене с работ-

МЕЖДУНАРОДНОТО КОМУНИСТИЧЕСКО И РАБОТНИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ

ществуване 
роден център 30 
ническото движение,

международното робот- 
движение, отразявааци нерав- 

на социализма 
Из-

Разликите в
борба, според инско .начало на процеса таканарече 

автентична ната десталинйзация в, международн
- движение, т,е. реа- 

социалистическото съ- 
Съпроти- 

на Ста- 
независимост на 

югославските комунис- 
— как-

Всъщност, Тит.овата 
която Партията да 

зо национално сила никога не е подраз- то комунистическо 
ориентация към фирмиране на

ническод-р СТАНИСЛАВ СТОЯНОВИЧ развитие
нормално явелние, 

различни възглвДи/ 
конструктивната критика

са неизбежни и

номерното 
представляват 
насянето на

стане

Трудно е да се дава оценка
на една съвременна историче- бирала 

обществено-историчес- някакво
още траят, а Напротив, Тито революционното 

току що престана да действува, спектнва на югославското комунисти- 
когато се ка- ческо движение

дис-
ме-политическа

националистическо затваряне, държание
вопоставявайки се на натисъка 

борейки се за

в тези отношения-ролята 
ска личност в

кусията и
жду отделни партии

бъдат от полза за равно- 
съвжестно 

и разнооб-

пер-
които всеките процеси, лин и 

своята страна,
.могат да 
правно сътРУДничество и 

на сложните
която и тогава и по-къ-

на Югославия
и Програмата на

Дотолкова е по-трудно 
сае не само за революционер, но 

чиято

интернационална- ти и народите
това що оцени

СЮК десет години по-късно — 
борили само за право 

социалистическо
свой принос към нооб- 

борба против бюрократично-

разрешавене 
разни проблеми, с 
работническото движение

да бъдат откровени, 
и принципни, да не съдържат 
ти на намеса във вътРешии

и сно — видя тъкмо в
та свързаност с другите такива движо- то 

Неговата критическа позиция — 
собствената Партия и към ДРУ- се

се среща 
- при ус- 

обективни 
елемен- 

работи 
са лобу-

които
активност се „но саза държавник, 

протяга по- ния- 
и към 
гите

на своетов континуитет в период,
половината на едно немир- 

столетие, в което

ловиеразвитие,свободнодълъг от 
но и развълнувано

— подразбиращо и готовност за 
и конструктивно сътруд- 

конкретна интернационали- 
и торова ко-
историческито

но са дали и
общественото и поли- равноправно 

■ тическо развитие доведе до коренни иичество и
света. А такъв е случаят етическа солидарност —

стечение на

икономическото, ходимата
статистическите и останалите антисоци-

на други движения и да не 
от намерението на други да 

становища т.е. да се 
Ин-

денидеформации в развитиетопромени в 
с Йосип Броз Тито.

Същевременно, тъкмо с това се
съблюдава-

, крупната историческа роля на динение в
Президент, тическо движение, 

процеси ната революционна 
в нистическата партия

алистически 
на социализма и в отношенията меж- 

по социалис-

се натрапват свои 
основават на пълно равноправие, 
тернационализмът не пречи на разли- 

от специфичните 
в които действува

гато със
обстоятелства дохаждаше до сериоз-

па и разе- ДУ народите, тръгнали
Затова тазини спорове,' конфликтиолеснява съпротиваструва се 

нето на
ти че ски П'[,т.
беше последователно социалистическа 

позиция на Кому- и напредничава, ла затова и долрине- 
относно Съюза на се в укрепването и напредъка на со- 

беше повод циализма . '
Дилемите, пред които в този кон

но фликт и след него са се намерили 
югославските комунисти бяха дилеми 
в по-нататъшното развитие на социали
зма въобще

международното комунис- ките, произтичащи 
вътрешни условия, 
всека партия. Той не

в които автентич-югославскидългогодишния
обществено-историческите

на нашето време, неговия принос 
развитието на революционната

относно социалистическа- или причина за

започва там,
в автономията и не- 

но единствено върху
където завършва/
зависимостта,
тях е възможно да се основава, 
международното работническо движе
ние не е нужно да крие, но да зачи-

комунисти
спорове или конфли- 

С други думи, Тито никога 
стоеше на националистически позиции, 

Партията

марк- югославските
На

систка мисъл 
та обществена практика, както и раз

витието на

кти.
демократичните междуна-

отделно развитието нито самостоятелността на 
социалистиче- противопоставяше на 

от нейното
свързване. Напротив, той

та разликите.родни отношения, 
н& отношенията между 
ските странни и работническите дви
жения- Защото, много от това, което

инициатива вече допринесе

и в Югославия и в 
света. Със Сталиновия напад на Юро-

необходимостта 
интернационалистйческо

че социализмътТито значи счита, 
може да изяви своите предимства са
мо ако зачита 
разие на социалистически развития на 

а голямата мобилиза- 
торска сила на идеите и постиженията 
на социализма може да се изяви са
мо ако на поробените народи разкри
ва перспективи на свобода и равно-

славия всъщност е предвестен един 
исторически неминуем конфликт

сам много 
интернационалистическата 

отношения, реалност солидарност винаги да бъде^една от 
. основните компоненти на идейно-поли-

нужността от разнооб-в
е негово дело или 

- стана история на 
на света в които живееме. 

< Тито беше

международното комунистическо дви
жение между догматично-бюрократич- отделни страни,
ния концепт за социалистическа дър* 
жава, относно за пътищата в разви
тието на социализма в света и анти'

на югославскотовсички тическата ориентация
етапи в развитието на революционно- комунистическо движение; но основно
то работническо движение след Ок- то предусловие за същинска солидар- 
томврийската революция и величина- ност видя в това всички партии да

раз- имат стату на самостоятелен субект в

съучастник на

догматичния, демократичния, хуманен 
коцепт на социалистическо общество, правие.

та на неговия принос към това 
от това, че

какво бе започнало да се развива в 
Югославия-

Това стълкновение е окончано

международните отношения-
Отделна тема и отделно крупен Ти-

витие определена е 
лично той и Партията на

Потвърждение на жизнеността на 
с посочените концепции т.е. на кодекса 

от норми на отношенията в работни
ческото движение, което югославските 

като изисквания 
на съвременното развитие на социа-

чието чело 
всички те- тов принос е в развитието на равно-дойде — през течение на

лей- правните отношения между социалис- приемането на югославско-съветските 
страни и работническите документи (Белградската и Московска

^ декларации 1955-та и 1956-та година) комунисти тълкуват
в които ще бъдат съвместно дефини-

зи десетилетия твърде активно
ствува в рамките на онези сред про- тическите
тиворечните тенденции на развитйе на движения в съвременните^ условия, т.е.

след Втората световна война.
В борбата за равноправни (социа- рани принципите на 

листически) отношения между социа-

работническите отношения на комуни
стическите движения, която откриваше

международните лизма е фактът- че това днес не с-а 
само Югославски възгледи; че днес иотношения, чието оспорване по отно-

Югославия 1948 година бе- дискусиите във връзка с отношениятаперспективи за прогресивно разреша
ване на противоречностите и нараства- листическите държави и комунистичес- шение на

ше и причина за югославския ,,бунт". между комунистичесикте 
Основните принципи на отношения- 

от та между социалистическите страни и 
социалистическите движения, според

партии секите партии югославското комунисти
ческо движение, сега не е, разбира се, 
осамотен. Напротив, това е една 
основните тенденции в развитието на

съвременното работни- Тито, трябва да подразбират свобода 
на вътрешно социалистическо

не на социалистическите сили.
Всъщност, Титовия личен принос и 

приносът на Партията на чието чело 
беше към развитието на отношенията 
в международното работническо дви- отношенията

водят в условия на признаена леги
тимност на идейно-политическите раз
лики между тях; че 
към пълна политическа

стремежите 
самостоятел

на партиите се изразяват чрез 
все по-широки и по-цялостни автоном-

в
ностразви

тие и липса на какво и да е натрап- 
ване отвън, ненамеса във вътрешния 
живот и вътрешното развитие на от- 

обстоятел- делни движения,

ческо движение. Но, крупния югослав-жение в унисон с условията, в които 
това движение действуваше в перио- ски принос

особено представлява Титов принос —
а това преди всичко 

на тази ни национални стратегии и тактики на 
борбата за социализъмда между двете войни, а 

след Втората световна война, е свър- тенденция е определен чрез пионер- 
зан — както изтъква Едвард Кардел ската роля, която

в съгласие със 
икономическо-социални 

се води тази бор- 
на тази основа видно нараства

свободна и равно- специфичните
условия, в които 
ба; че

в тези
историята със стичане на обстоя- правна размяна на опити и социали-— преди всичко с процеса на пре- ства 

растването на Комунистическата партия телства определи на югославските ко- 
на Югославия в автентична револю- мунисти; като и чрез цената, 
ционна национална . политическа сила, 
кодто ще бъде способна да абсорби
ра прогресивните и революционни 
стремежи и импулси на работническа- рала.

етически теоретични мисли.
В тази насока той на VIII-конгрес политическото 

тии; че и 
ние от

влияние на отделни пар 
в заключителното съобще- 

Конференцията на 
ческите и работническите 
Европа, състояла се 
1976

КОЯТО
борбата на СЮК (1964) определи 

самостоя- елементи на платформата на външна-
основнитепроизтекла оттази роля

за отбрана на собствената 
телност и самобитност — е подразби-

комунисти-
партии на 

в Берлин през 
е внесено ново определение на

та политика и отношенията между со
циалистическите страни и комунисти-

бе ческите партии: признаване на разли
чни пътища в социализъм и право на

ването на нови отношения между со- всяка партия да определя задачите си ческата солидарност кето доброволно,
циалистическите движения и социали- според собствените условия и в съгла- ДРУгаРско и равноправно сътрудниче-

държави, обоснована на сие с принципа за пълна отговорност ^тво и солидарност; че 
пълно равноправие и това беше същ- на всяко движение за прогресивно об- онференция представляваше

тична размяна на

С този конфликт драматично
необходимостта от премина

та класа в своята страна и на тази 
основа да води успешна революцион- изявена съдържанието на интернационалисти

на акция в конкретно-исторически ус
ловия в които живее тази класа т.е. 
да стане същински политически фак- етическите 
тор в югославското общество.

впрочем тази
демокра

мнения между уча- 
на които бе( стниците по въпросите, 

посветена.! Комунист Най-забележителен, най-круп 
тернационалистически г 
движение за развитието 
ма в света, според Тито, е успешната 
и ефикасна борба за социализъм в 
своята страна. Интернационалистически- 
те отговорности за развитието на со- 

значи, се изчерпават с от
говорността пред собствената .^работ
ническа класа и, собствения народ и 
с доброволната, интернацио^адистичес- 
ка солидарност с прогресивните стре
межи и борба на други ^прогресивни 
движения. Затова не може да има 
интернационализъм без пълна само- 
стоятелност на всяко ‘‘движение в оп-

ен ин-
принос на едно 

1 на социализ-
Председател на Издателскид съвет на НИРО „ 

мунист": Доброслав Чулафич.

На Издателския съвет (редакциония отбор) 
всички издания на вестник „Комунист": д-р Антон 
Вратуша.

Директор и главен и отговорен редактор на всич
ки издания на „Комунист": Велко Миладинович.

Редакция на изданието на „Комунист" за Сърбия: 
Саво Кържавац (главен и отговорен редактор), д-р 
Живорад Джорджевич (заместник главен и отговорен 
редактор), Бояна Антунович, Велимир Филипович, Рас- 
тко Йоветич, Слободан Клякич, Михайло Ковач, Об
ред Кович, Йово Маркович, Зорица Станимирович и 
Милентие Вуксанович.

Председател на Издателския съвет на Изданията 
на „Комунист" за СР Сърбия Мария Тодороаич.

Секретар иа редакцията: Споменка Топалович.

Ко- Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, Площад Маркс и 
Енгелс 11, телефони: централа 335-061, секретариат 
320-184, НОВИ БЕЛГРАД, Булевар Ленина 6, Телефон 
627-793.

на

циализма,
Издава: Издателска трудова организация „Кому

нист".

Печата се на сърбохърватски, относно хърватско- 
сръбски (кирилица и латиница), на словенски, маке
донски и албански и в съкратени издания на българ
ски, унгарски, словашки, румънски и русински език.

Излиза в петък.

С указ на президента на Републиката от 22 декем
ври 1964 година. „Комунист" е отличен с Орден на 
родно освобождение, а с указ от 22 декември 1974 
с орден братство и единство със златен венец.

ределянето на собствена стратегия, и 
тактика в борбата за социализъм щ^ез
пълно равноправие, доброволно Сътру
дничество и солидарност с дру.ги^>дви- 
жения-



7............  БРАТСТВО * 8 МАЙ 1981
ТТ,,|>|ИМ|111 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦  ♦♦♦»♦»,

Срещи с Тито
Н^«<1||>ц<*,»ЧЧЦ||||„

Титовнят ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Борисав Трифунович - Сърба:

„Тито пленяваше хората 

своята непосредственост"
Остана 
„От

година от седемнадесет 
в Белград протича Трета 
ка".

записано: 
вчера, пети май 1980 

часа 
ре-

Гвардейците с 
движения се

мълвно. Само забелязваш тЯ 
хното

безупречни 
сменяват. Без- СЪС

движение, а сЯкаш леб-
ДЯТ междуКраят е на 

дина.
Третата 

Напротив. Все

тезиаприл 1981 цветове, 
хълцане на забра

го- Понякое
дена жена.

Понякой Титовски 
на боец.

река не престава, 
по-силно е 

сякаш ще надвиши бреговете 
си. Криволичи,

БОРИСАВ
дуобщинскта

Трифунович — Сърба, председател на Меж- 
организация наСУБНОР в Ниш и член на Съ 

вета на републиката, първоборец от този край, 
шен обществено-политически работник г 
да се срещне и разговаря сдругаря Тито.

Помолихме

гаря Тито прие. 
се разделихме..

След товапоздрав

По някой любознателен въ 
Дете.

приижда
всякъде, непрегледно: от Ма 
рибор, от Гевгелия, от Субо- 

• тица от Бар. Брегове няма, 
а Река. пенлива, буйна, неу-

дълрогоди 
е имал възможност

от-
Такива възможностипрос на 

ЗаискрЯва 
който не

на чо
век се случват един път в 
живота. Аз за Тито 
1942 година

сълза на- младеж, • 
Я скрива.

го да ни разкаже за тези срещи с Тито. узнах през 
чрез радио „Сво 

бодна Югославия".. За пръв 
път го видях на Първото за
седание на АСНОС.

Когато ме питате ще 
се срещнах с 

другаря Тито, въпреки че съм 
при голяма тъга за това, че 

| го вече няма между живите. 
| Това мое изказване за Тито 

е свързано с чувството, че го 
вече нЯма. Затова ще ви

Народът се г 
вещева на своя Тито.

за: „Чухте ли как реагираха 
и единия К Другия блок ко
гато казах, че може да 
зем в Атлантическия

държима. поздравя и за ви кажа как
Бърза към Белград 

Ужишка 15. В Цветния 
се слива.

Величествени са тези без
крайни редове. НЯма 
с които да се 
манифестация на 
и единството, 
единството.

към
ДОМ

вле- 
блок.

„Разбира се другарят Титопре 
ди това даде пояснение какъв

Втори- път 
видях другаря Тито на 11<за^ 

на АВНОЮ, а пб- 
тъожес-

думи, 
предаде тази 

братството 
Красотата на

Величествени 
ве безкрайни, 
малки да изкажат 
фестация на братството 
ството.

Йосип Броз Тито 
1892—1980 г.

седанието 
късно на различни

са тези 
Думите са 

тази

редо

мани- 
и един | разкажа за една среща с дру 

Всичко се слива в едно за- гаря Тито през 1964. година
вещание: По Титовия път с когато бях в неговия Дом по
итовите дела. ; случай рождения му
По Титовски. ! Случи се, че бях на масата

на която дойде и

ден.

другаря
| Тито. Разбира се, прекалено 

развълнувани че другарят Ти 
то дойде при нас ние скри
вахме това. Другарят Тито за 
беляза това и веднага

Борис ТОДОРОВ

Сънувах 

тази нощ
I ] своята

върза разговор с нас.
! ' ни предложи да изпием

една ракия и започна поодел

непосредственост

но да пита другарите които
тук бяхме: кои сме, откъде _________—
сме и как се чувствуваме? Делегацията от Алексинац при Тито 1964 год. (втория^^тля 
След това дойде при нас во е **. Трифунович) 
единТито по-възрастен човек и с 
силен глас запита другаря Ти 
то: „О Йожо, честит рожден 
ден!" След това се прегърна 
ха и целуваха. Този човек, не 
му, каза: „Спомняш ли си за 
оня

трябва да бъде този блок за тва, които се провеждаха при 
завърщането му от чужбина. 
А при чествуване на 20-годиш 
нина от въстанието на Сутйе 
ска направих и няколко сним 
ки на Тито и Насър.

да влезе там Югославия. 
След това неговите сътруд

ници му предложиха да се 
отегли на почивка. Ние го

Сънувах тази нощ 
как Тито говори ...
Отекваха югославските простори. 
Ръкопяскаха милиони ръце 
туптеше радостно всяко сърце» 
защото Тито говори.
Събудих се ... и уви!
Неми бяха 
сънните простори
цъфналите овошки тъжно изшумяха, 
утрото е скръбно.
Мъгла е над Гребен,
Динара, Триглав,
Авала, Велебит и Шар ...
Тито вече не е между нас 
а неговата жар 
гори във всяко сърце 
запалена от детство, 
набрана с ранните пролетни цветя- 
Сънувах тази иощ, 
че Тито говори.

Колко ли души 
сънуваха същия сън1 
.. .,Но уви!

Ръмч вън
тих пролетен дъжд, 
но не от облак — 
а от сълзи.
Пролет е навред, 
но в душите ни е есен 
а в сьрцата ни пулсира клетва-песен: 
„ДРУГАРЮ ТИТО НИЙ ти ДАВАМЕ ОБЕТ!" 
Даваме вечиа клетва, 
че пътя ти ще следим 
и ще жънем голямата жетва 
от семето 
що ии Ти пося 
надлъж и нашир из света.

помолихме да се сними 
шата

с на
делегация, което дру-

управител в Кральевица, 
мога да си спомним 
как ни мъмреше". Другаря 
Тито му отговори: „Как 
не си спомням".

Б. НиколовиметоI

да
РАЗКАЗИ ЗА ТИТО

Сено на пътяНие в Алексинац бяхме на 
150-го-мнение да чествуваме 

дишнината от Първото сръб- 
Тържествето

!
въстание, 

трябваше да се състои в Де 
лиград. Използвах срещата си 
с Тито и го помолих да дой

ско

Колона автомобили бързаше през Словения. 
На стотина двеста метра пред колата на другаря 
Тито летяха два автомобила с офицери от Титовата 
гвардия. Когато минаха през Брезянски кланец в 
Горенско, челото на колоната настигна един селянин 
с кола. Тоц беше натоварил много сено и беше за
дръстил повече от половината от пътя. Заради това 
един от автомобилите

!
де на това тържество. Дру
гарят Тито ми каза, че тряб 
ва да се чествувот тези дати 
от нашата история да се тачат 
въстаническите традиции и 
при това да со говори на хо- 

1 рата как трябва да пази сво 
ята независимост. Обаче, дру 
гарят Тито не може да прие 
ме поканата защото со готве 
шо на път за Ийдия или Сред 

' ния изток. Но той ми каза: 
„Вижте, може би Кардел ще 
има възможност да дойде на 

: тооа тържество".

Тъкмо завръшихме този ра 
; зговор другарят Тито взе да 

запали една цигара и търсе
ше запалката си по джобове 
те. В този момент аз го пре 
духитрих и му подадох моя 
та запалка. Той запали цига
рета, но продължи да търси 
своята запалка и я намери в 
един джоб. „Виж, ние сме 

, имали съЩи запалки. „Помо
лих го да си променим запал 
ките, което той прие веднага.

В този момент дойдоха жу 
I рналисти и поискаха да ка- 
' же нещо за международните 
I отношения. Другарят Тито ка-

спря и един от офицерите по- 
от шосето.моли селянина да застрани малко 

Селянинът си помисли „някому от главните 
трябва да сторя път. Кой знае, може би 
маршал". Скочи от

е самият
колата и поведе конете за юзди

те. Още малко, още малко към края. Искаше 
стори колкото се може 
Но на

да
повече място за минаване, 

самата ивица на шосето задното колело се 
се накриви и сеното сесмъкна в канавката, колата 

обърна.

Какво да правя сега? Отиде ми сеното! — 
стоеше селянинът безсилен.

В този момент край обърнатото сено спря 
него излезе другарят Тито, доб-един автомобил. От 

лижи нещастния селянин и г 
Наскоро пристигнаха и

го попита за злополуката, 
другите автомобили, 

и онези отпреде. БешеВърната се им чудно, че не 
подире им и се безпокоеха да нечуват бръмченето

се е сл учило нещо. 
Край обърнатото сено много ръце помагаха на 

отново.
се усмихваше и клатеше глава.

селянина да натовари 
\ Другарят Тито

Така — каза топ — сега на добър път.
Поздрави се със селянина и седнав колата.
Когато селянинът тръгна, от далечината дости

гаше бръмченето на автомобилите. А 
лото разказа на всички за другаря Тито и за обърна- 
тото сено на пътя.

в къщи и в се-

Миролюб Йевтович
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т и т оБРАНКО МИЛЬКОВИЧ

Когото гооори, сякаш звезди падат 
в красива вода от една вечност зад променливи 

с пръст неизмислено място, но времето

облаци

посочи
лъжовно,

къдото миналото още не е преминало 
и казва:
който там тръгне, ще стигне в ден, преди деня,

когато е тръгнал
в ноподобавоща идилия неверна за онзи, който е зад

нея
където са грозни крясъци на инак хвалени птици 
Той нищо не премълчава, той казва 
всяко петно в очи, всеки облак в душата: 
бъдеще не е всичко онова, което ще дойде г 
много неща най-просто ще се повторят 
минало не е всичко онова, което няма да се върне 
и една част на бъдещето остава притаена.
Той ни учи как да не загубим подобието 
със свойта надежта, със своето красиво човешко лице, 
той ни учи как да препозиаем бъдещето 
в онова, което работим, в онова, което ще дойде, 
защото горко му на онзи, който загуби всяко подобие

с този град
горко на онзи, който няма място на този площад, 
горко на онзи, който измерва себе си със свойта

сяика,

I

който е ден в неговата неосветена кръв 
Бъдещето е тук, само трябва да се препозиае 
и излъчи.

♦♦
Младите се прощават от Тито

ТИТО — насочва и органи- 
борбата на работничес- „НАРОД, ИМАШ ТАКАВА МЛАОЕЖ № 

ТРЯБВА № СЕ СТРАХУВА ЗА БЕЛЕНЕТО СИ"
грандиозно 

Не се 
и затова, защото

ветлява неговото 
революционно дело. 
страхуват 
„народ, имащ такава младеж 
не трябва да се страхува за 
бъдещето си", както Тито не-

зира
ката класа и прогресивните 
сили в предвоенна Югосла
вия за осъществяване на ве
ковните стремежи на нашите 
народи: свободно развитие,
демокрация, равноправие, бра 
тство-.и единство, общество 
без експлоатация ...

МЛАДЕЖТА — има същите

веднаж изтъкваше.

ЮГОСЛАВСКАТА МЛАДЕЖ 
— знае своите задачи в по
нататъшното изграждане на 
родината. Югославската мла
деж знае и как трябва да 
изпълни тези свои задачи, по
неже се учи от примера на

та, в Азия, Африка, Америка, 
Австралия, по добро знаят ед 
на малка балканска страна и 
с почит изговарят името 
нейния президент, че го зна
ят за свой скъп приятел ...

си час името на своя вър
ховен комендант.

за мир в света, за равноправ
ни икономически и политиче
ски международни отношения, 
за прогрес на цялото човече
ство, на всички страни и на
роди. Затова и Тито и Юго
славия се ползуват с 
авторитет навред 
най-много 
движение, чийто визионер и 
основоположник бе Тито.

идеали и поема знамето на 
тази борба.

— най-добре схваща, 
че фашизмът е най-големият 
враг на нашите народи и ги 
призива да тръгнат в бой за 
свобода — ударил беше съд
бовният час.

МЛАДЕЖТА — храбро за- 
в първите партизански 

редици и плама на револю
ционния си младежки блян 
приобщава към разгарящата 
се антифашистка борба и со
циалистическа революция- 

ТИТО — става мъдър, хра
бър и непоколебим 
дант, който не отстъпва пред 
никаква сила и никаква сила

СВОБОДА изгрява над 
страната измъчена от вихъра 
на страшната война.

наТИТО

ТИТО, НАРОДИТЕ И НАРОД
НОСТИТЕ НА ЮГОСЛАВИЯ, 
ЮГОСЛАВСКАТА МЛАДЕЖ

голям своя велик учител и негови
те съратници. Всеки югослав
ски младеж и девойка знаят 
как се става честен и креа- 
тивен строител на свободолю
бива Югославия, как се ста-

4 МАЙ 1980 
ДРУГАРЯТ ТИТО.

ПОЧИНАиз света, 
необвързанотов

тръгват сплотено по меч- 
пътищата на ЮГОСЛАВСКИТЕ НАРОДИ 

И НАРОДНОСТИ ЮГОСЛАВ
СКАТА МЛАДЕЖ — загубват 
своя най-мил, най-скъп, своя

таните пътища 
социализма, по пътищата на 
светлото бъдеще, изграждай
ки нови

става

ЮГОСЛАВСКАТА МЛАДЕЖ 
— прегръща Титовите поръ
ки, мисли и дело като свои 
най-скъпи идеали и последо
вателно крачи по Титовия 
път. Растат поколения под за
крилата на Тито и Партията,

ва непоколебим 
борец за

комунист и 
прогрес в света,шосета и железо

пътни линии, нови градове и 
села, нови заводи и мини, нов 
живот,' в сърцевината на кой
то заляга социалистическото 
самоуправление. Под водаче
ството на Тито и Съюза на 
югославските комунисти изра
ства нова, социалистическа са- 
моуправителна и необвързана 

— стават негови безстра Югославия, братска общност 
шни партизани, негови герои, на равноправни народи и на- 
които загиват е песен на ус- родности. Тито и Югославия 
та, шепнейки в предсмрътния станват синоними на борбата

президент и върховен комен
дант, своя вожд и учител 
Йосип Броз Тито. Дълбока тъ
га и болка свива сърцата им. 
С достойнство, което не пом
ни този свят, Юрославияните, 
и стари и млади, се проща
ват със своя Тито. И, тъгата 

, отстъпва място на гордостта 
— гордост, затуй, че имахме 
Тито, че ни остава неговото 
велико дело като петепоказа- 
тел за всички идващи време
на. Югославската младеж за
едно с останалите трудещи се 
и граждани на страната в то
зи тъжен час дава обет: Дру
гарю Тито, вечно ще вървим 
по твоя път.

знаят как се става човеколю- 
бец, как се обича родината.

в се-Знаят, понеже дълбоко 
бе си пазят Титовия лик, 
Йто

ко-комен- всичко това изразява.учат се от великото дело на 
партизаните и закалените Юро 
славски комунисти, вдъхновя
ват се от примера на своя 
велик вожд и учител -— Тито. 
Титовите пионери израстват в 
Титови младежи, сетне в ра
ботници. преподаватели, ин
женери, лекари, научни работ 
ници

Но всичко това ще знаят
не успява да го унищожи. и всички идващи поколения, 

които ще живеят на тези про
стори, защото вечно

МЛАДЕЖИТЕ И ДЕВОЙКИ-

ще жи
вее Титовото дело и пример,
за да ги вдъхновява, за да 
ги подготвя за достойно уча-

ствуване във вечния ход на 
нашата революция, чийто ве

чен огън запали Тито.

усърдни строители 
на Титова Югославия. Растят! си Тито. 

ко-
и носят в сърцата 
Обичат го. Обичат го и 
гато говори за славните дни 
на борбата и когато посочва 
пътищата на безспирното раз
витие, когато изтъква

Али БЕРИША
К. Георгиев

!
На Осмия нонгрес на СНШ ♦ 4 МАЙ 1981 — ЕДНА ГО

ДИНА СЛЕД СМЪРТТА 
ТИТО.

пости-

! женията и когато остро кри
тикува слабостите, когато гово 
ри за световните кризи и ко-

ДУМАТА твоя жадно очаквана — 
Думата твоя избрана: ЮГОСЛАВИЯ, НЕЙНИТЕ НА

РОДИ И НАРОДНОСТИ, НЕЙ
НИТЕ КОМУНИСТИ И РАБОТ
НИЦИ, НЕЙНАТА МЛАДЕЖ — 
последователно крачат по Ти
товия път, по Титовски се бо- 
РЯТ с трудностите и пазят 
скъпи спомени за обичания 
вожд, другар, приятел, свой 
най-близък... И не се стра
хуват за бъдещето си, защо
то по пътя към него ги воде
ше Тито, а .сега този път ос-

гато посочва изходите от кри
зисните! положения- Обичат 
го, понеже и той ги обича и 
разбира техните желания, 
чти и нужди. Тази обич е 
дълбока, вълънуваща, насър-

Баща си на нашите свободи 
Щастие за всички народи

ме-
♦Прв си начело на огнища 

днес и до всички изходища !
чаваща, безкрайна,

Поколения и поколения мла-
вечна . ..IРодината ни с Теб израства 

Родина наша —1 й човеческа- ди в Югославия се гордеят, 
чв' и техни връстници в най- 
отдалечените1I кътове на све-
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СМЪРТТА НА СЪБРАНИЕ на 
ДРУГАРЯ ТИТО СЪЮЗНИТЕ органи и ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПОВОД ЕДНА ГОДИНА ОТ

ВЪВ ВСЯКА КРАЧКА ТИТО
* За

Броз Тито гЖоГоНреиНИ5.:йеРГЛм::тоНеН 
на председателството на СФРЮ ’

* Всичко,

път на Йосип
председател

което
не може

постигнахме в нашата револ- 
от личност 

начело на

юционна дейност 
та и делото на Йосип Броз 
партията беше 

* Ние

Да се отдели 
Тито, който 

четири десетилетия 
спокойно, но

повече от
ще продължим

решителнои непоколебимо по Титовия път, понеже този път исторически е проверен и 
* Проведени са

потвърден в нашата практика

нашие посолства в чУж6Иина°МеМОРаТИВНИ СЪбраНИЯ в

Пред най-висшите функцио
нери, обществено-поли 
ки дейци, представители на 
най-висшите

ше, можа да израсне 
ва, което стана

в оно- 
само в тако- 

беше

тичес-

ва движение, каквото 
нашето. Когато и да било 
се е изказвало 
нание Тито 
насяше на 
на Партията и 
то цяло. „Не Тито 
създаде 
тъкваше 
но работехме1'.

институции 
страната и други , др. Цвийе 
тин Миятович между 
каза:

в
му

някое приз- 
винаги това пре- 

своите съратници,

другото

МияТОВИЧ говори на комеморативното събраниеНа днешния 
на година 
болно отекна 
вест: почина 
Работници, селяни, 
туалци, хора от 
фесии,
^е, числящите се към Арми
ята и службата на сигурност, 
всички граждани на Югосла
вия обзе голяма тъга, която 
заедно с гордостта, че имах
ме Тито по достоен начин се 
превърщаше в обет.

Вестта за Титовата смърт 
проникна и в най-отдалечени- 
те краища на света. С наша
та работническа класа, с тру
довите хора на нашата стра
на, с всички народи и народ
ности на Югославия, скръбта 
искрено подели цялото про
гресивно човечество. Беше 
това жал за човек с уни
версално дело, дело посвете
но колкото на своята страна, 
толкова и на света, и то в ед
на епоха, неспокойна и бре
менна с всякакви опасности 
по утрешния ден на човечес
твото, па и неговото съще
ствувание.

ден преди ед- 
в нашата страна

движението ка-
които говорят за период след 
Тито с ясни желания да не 
бъде както е било по време
то на Тито. Такива педантно 
анализират нашите мерки и 
постъпки, търсят в нашите ре
чи онова, което няма, във 
всяка промяна на едно нор
мално развитие виждат наме
ци за мнима ревизия, поже
лават всъщност отклоняване 
от нашия път.

ди и народности на Югосла
вия. Нашата свобода и неза-

сам това ляваме,. както 
правехме.
спокойствието обаче 
нараснали сили 
готозност
даваме нашето състояние и 
ят да отслабят нашата бди
телност и пълна мобилност.

Нека и този помен на ве
ликата и единствена личност 
на нашето движение и наша
та епоха бъде насърчение на 
всички трудови" хора за по
нататъшно укрепване и раз
витие на нашето и неговото 
дело.

Нека бъде вечна слава и 
благодарност на Йосип Броз 
Тито!

това винаги 
Самочувствието и 

не сме- 
и достатъчна 

реално да съблю-

потресающа повече пъти из-
другарят Тито. висимост, мирът и сигурност

та’ нашият 
на развитие и

ние всички заед-
интелек- самостоятелен път 

все по-добър 
всичко

всички про- 
младежта и бойци- живот зависят преди

НЕОЦЕНИМ ПРИНОС от нашето единство, от строй
ните усилия да пазим, 
репваме и по-нататък разви
ваме това, което досега из-

ук-
Всичко, което 

в нашия революционен 
веж не може да се 
от Съюза на комунистите и 
от личността, коята се нами
раше начело на Партията по
вече от четири десетилетия^ 
от първия човек на нашата 
революция Йосип Броз Тито. 
Понеже, както веднаж каза 
Кардел: „във всяка крачка на 
нашата революция налице 
ТитовиЯт принос". Днес бих
ме могли да кажем, че във 
всяка наша крачка налице са 
Титовата мисъл и Титовото де-

постигнахме 
вър- 

отдели градихме.

Ние навлязохме в период 
без Тито, но с Тито. Имаме 
сериозни трудности и г.робле 
ми. Имахме ги и преди — и

РЕШИТЕЛНО СРЕЩУ 
ВРАГОВЕТЕ

по-трудни. Но ние имаме 
нашите слабости, имаме доста 
тъчно решимост да ги надде-

иБранейки решително нашия 
път от всички В7,ншни и въ
трешни врагове, водейки бор
ба срещу бюрократично-ета- 
тистични или анархо-либера- 
листични, срещу унитаристиче- 
ски, националистически и ире- 
дентистически тенденции и 
елементи и техните насърчи- 
тели отвън, ние никога не 
сме се противопоставяли на 
едните, за да попускаме или 
да се преклоняваме на някои 
други. Никога не сме и ня
ма да се повиваме нито към 
никой. Ние винаги сме стоя
ли и днес стоим стабилно вър 
ху собствените крака. Водили 
сме и Ще водим винаги и 
в бъдеще борба на два фрон 
та. Към това ни насочва съв

купният досегашен 
нашето движение.

<$><»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
КОМЕМОРАТИВНО СЪБРАНИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА 
СФРЮ

ло.

Ще пазим великото делоВъпросът за т.н. след ти- 
товски период никога не ще 
може да постави добрият по
знавач на нашата страна, чиЯ- 
то особеност на В7,трешното

се до създаването на отбра
нителна система на въоръже 

научно и идей- 
осмислена в 

концепцията на всенародната 
отбрана и обществената само 
защита. Другарят Тито посоч 
ваше, че трудещите се 
гражданите 
лите трябва сами да органи
зират своята отбрана и са
мозащита в трудовите и об
ществено-политическите 
ганизации, че в отбраната и 
защитата трябва да се вклю 
чи най-голяма част от насе-

ТИТО го няма, но той жи
вее във всяка пора на наше
то общество, във всяка ин
ституция на нашата обществе 
но-политическа система,

единица на нашите 
въоръжени сили, в сърцата 
на милиони югославяни. Жи
вее Титова Югославия, роде
но в огъня на войната и

ния народ, 
но-политически

въвОбозначи столетното всяка

— Както Ленин със своята гигантска фигура 
обозначи началото на този век, така Тито „исполин 
иа световната сцена" — да послужим с думите на 

велики съвременници — удари печат 
каза Миятович.

и
самоуправите-

опит на
нанеговите революцията, според мярка

та и стремежите на всеки 
наш народ и народност, 
чат на чието развитие,

средата на този век —
Пред нас са и днес, както и 

туални и тези думи, които Тито каза
освободена, или непосредствено след

преди, еднакво ак 
преди да бъдо

ор-Единството и съвмостнотта, 
решителността

пе-
въвготовността и 

за отбрана на придобивките 
на нашата социалистическа ре-

всички етапи, даваше другар
ят Тито — каза съюзният се 
кретар . на народната отбра
на , армейски генерал Нико 
ла Любичич 
ното

освобождението, каквито са „Чуждото не нск.ме - 
своето не даваме!" нпи „Да работим като че ли сто 
години ще бъде мир, а да се готвим, сяк.ш утре ще 

каза Миятович.

лението от и двата пола, осо
бено младежта, 
всички способни

волюция още по-силно са на

мирали израз, когато

отвътре се
Това се пока-

всъЩност 
граждани 

на нашата социалистическа са
някойотпочие война" на комеморатив- 

събрание на въоръже 
ните сили на СФРЮ.

опитаОТВ'/,Н или
моуправителна общност, вся 
ко село, селище, завод,’ град 
да се претворят в отбраните-

социалистичес-
а на вън- 

последова- 
и необ-

до ги застраши.
по повод неотдавнашни-ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА НАШЕ

ТО ДВИЖЕНИЕ

развитие е 
ко самоуправление,

шпага лълитика
независимост

Другарят Тито често пъти 
предупреждаваше, че различ 
ни вражески елементи не 
ни оставят на мир. Ето, те 
се опитаха да направят това 
и сега, само една година след 
смъртта на другаря Тито, 
чрез усложняване на обста
новката на Косово. Това е 
разбираемо ако се има пред 
вид, че на различни мрачни 
сили в света пречи крепка и 
силна Югославия.

За нашата отбрана и сигур 
ност от особенмо значение са 
Титовите поръки, отнасящи

за и
те вражески и контрареволю- 
ционни акции на националис-

лна крепост, в съставна част 
на • голямата югославска от
бранителна система.

Сегашните и бъдещите 
коления югославяни ще

Още доиато Тито беше жив 
на различни 

ло- 
какво

телна 
вързвност, 
ръководене, 
законна 
тема не е 
ра. Неговите 
в характера 
нашето революционно

цяло десетилетие 
то е а Конституцията регла-

Нито колективното
тическите и иридентистически-се нагаждаше 

страни добронамерно и 
малко добронамерно 
Ще стане с Югославия/ кога" 
то Тито повече го ияма- Тези 
нагаждания отразяваха и от
разяват несхващане то харак
тера на нашата 
нейното демократично 
и хуманистическа 
Тито, най-пълното олицетворе 
ние на нашето движение, 
както чвото пъти подчертава-

като логична и 
нашата сис- 

от вче-

по-ю елементи на Косово. Тру- 
Косово, ал-

част на
започнало довите хора на 

банците и другите, и
умеят да защитат с кръв за
воюваните

корени СЪЩ© са 
и традицията на 

движе-

огром- 
мнозинство съзнават

придобивки. Те гор 
Титовите пъдо ще крачат по 

теки и ще пазят неговото ве 
социалистичес-

ното си 
своите
материални и обществени

постигнаха

политически,големи
а вечение, лико дело 

ка Югославия, е на ДРУгаРЯ 
Тито и на е нужен по-хубав 

клет-

революция/ 
битие

по-

коитостижения, 
със самоотвержен труд и с 
обща борба с всички наро-

ментирано.
същност-

и по-голямапаметникМиято-
онези,

Според думито на 
все по-малко со

ва.сам
вич



БРАТСТВО * 8 МАЙ 1881

СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИКОМЕМОРАТИВНО 
ЗАЦИИТЕ НА СР СЪРБИЯ

Непоколебими и 

единни о свободата
лагайки .ни на различни вът 
решни и външни 
кателства и 
те събития на Косово показа-

Изграждането на нашето со 
циалистическо самоуправите- 
лно общество не е възмож 
но без усилия, трудности и 
конфликти, въпреки ясните и 
принципни идейни и полити
чески насоки.

предизви- 
натиск. Последни

ха, че такива покушения «я- 
изгледи за успех, чомат

сме крепки, единни и сплоте 
ни около политиката на Съю-общ-В многонационална

каквато е нашата често за на комунистите. Врагове- 
нам

ност,
пъти предупреждаваше дру- 

Тито, от особено' зна-

те от всички известни 
браншове, които мислеха, че 
със загубата на другаря 
то са получили шанс за реа 
лизация на своите контраре-

гарят
чение е таченето и развива- Ти-

нето на братството и един
ството и на политиката за на
ционално равноправие, 
тивопоставяйки се на

Про- волюционни, вражески, ра- 
зорителни и шовинистични цевсич-
ли, се увериха в непоколе
бимостта и силата на нашата

ниеки видове унитаризъм, 
в нашето развитие се стълкно 
вяваме с друга, крайно орас 
на и разорителна тенденция

страна и в решимостта 
нашите народи и в бъдеще 
да изграждат социалистичес
ки самоуправителни обще
ствено-икономически отноше
ния в мир и свобода, неза
висимост и необвързаност, 
побратимени в равноправна 
общност на народи и народ 
ности, — изтъкна Душан Чкре 
бич, председател на Скупщи 
ната на СР Сърбия, говорей: 
ки за жизнения път и дело 
на другарят Тито на коме- 
моративното събрание.

на

с национализма и шовини 
Изхождайки от това, че 

въпрос по съ-
зма.
националният 
щината си е класов 
Съюзът на 
то най-енергично се противо

последна почит на4 май 1980 година: най-оисши югославски ръководители — отдават 
др. Тито Iвъпрос, 

комунистите и Ти-

)БОСИЛЕГРАДпоставяха на тези явления и 
техните носители. НЕЗАМЕНИМА Е ЗАГУ5АТАНашите врагове се опитват 
да ползуват нашите 
ти и слабости, слагайки
изпит нашето?

труднос-
на

единство, из-

твоят път и твойте идеали, 
които ще предавам и на мла
дите поколения, които дохо
ждат след нас, 
та на Снежана Стойова от 
Босилеград.

Между многобройните по
ръки в книгата се намира и 
семейната поръка на Дими
трови от Босилеград, която 
казва:

„Драги наш другарю Тито, 
Ти си наша гордост, идол и 
наше бъдеще. Обещаваме Ти 
другарю Тито, че ще следим 
твоя път, който винаги досе
га е сочел за доброто на 
всички хора в света. Другарю 
Тито, ний ти се кълнем, че 
от твоя 
клоним."

зации и Общинската скупщи
на в Босилеград.

Ученичката Донка Радовано- 
ва от пети клас, при Основ
ното училище „Георги Дими
тров" от Босилеград е запи
сала: Загубихме човека, кого
то ние пионерите най-много 
обичахме, но неговия лик и 
дела ще останат вечно в на
шите сърца.

— Драги другарю Тито, с 
твоята смърт ние загубихме 
най-голямия вожд, комунист- 

най—хуманния 
Единствена утеха ни е, че сме 
израстнали под твойте криле

Измина г°Аина време откак- 
то неумолимата смърт изтръ
гна от нашата среда другаря 
Тито. Смъртта му е незаме
нима загуба,
югославяните, но за всички 
прогресивни хора 
Покъртени са дълбоко всич
ки трудещи се и граждани, 
пионери, младежи и девойки, 
войници и селяни, но съще
временно са още по-твърдо 
решени да продължат по Ти- 
товия път. Това убеждение е 
повторено безброй пъти на 
всички комеморативни събра
ния навред по- Югославия. На 
вред из страната дълги коло
ни от всички слоеве: работни
ци и ученици, войници и 
бойци, пионери, ученици и 
студенти, граждани и селяни 
с часове чакаха да се впи
шат в траурните книги, отво
рени по повод смъртта му и 
така да дадът последен по
чит на човек, когото всички 
другарски обичахме 
гарят Тито.

И в Босилеградска община,

БОСИЛЕГРАД

Дълбок поклон пред 

Титовия лик и дело
е поръка-

не само за нас

света.в

ТОЧНО в 15 часа и 5 ми
нути, когато звукът на сире
ните обозначи една година 
от последния туптеж на ве
ликото сърце на президента 
на СФРЮ, и председател на 
Съюза на югославските кому
нисти Йосип Броз Тито, всич
ки жители на Босилеградска 
община с едноминутно мъл
чание почетоха паметта на 
човека, който толкова много 
направи за щастливото им на 
стояЩе и по-светло им бъде
ще.

И сега, както и винаги до
сега, населението ' от българ
ската народност в Босилеград 
ска община потвърди нашата 
обща решимост неотклонно да 
вървим по Титовия път, да 
оказваме пълна подкрепа на 
становищата и политиката на 
Съюза на комунистите, да из
граждаме Титова Югославия

човек.и

и живеели под твое ръковод- 
Ще живееш с нас. всество.

докато и ние живеем, обеща-още по-силна и по-единна и 
никому да не позволим да 
нарушава братството и един
ството на нейните народи и 
народности.

път не ще се от-
ваме ти драги другарю Тито, 
че последователно ще следим М. Я.

Пред 13 пей-Деня на Службата 

по сигурността
м. я.

дру-
ДИМИТРОВГРАД

Тези дни се вършат подго 
в товки за чествуване на 13 май 

— Деня на Службата по си
гурността. В чествуването на 
този

Точно в 15,05 часа из гра
да се разнесе звукът на сире
ната във времетраене от ед
на минута, точно в мига, ко-

нето е в течение, каквито са 
спортни състезания, посеще
ния на пенсионирани работни 
ци на СВР и прочие. Ще бъ
дат приети ^пионери, учени
ци, представители на трудови 
организации от страна на ръ
ководителите на органите 
сигурността.

непокътнато, че обещанията, 
които са давани преди една 
година напълно са изпълнени. 
А димитровградчани, през 
чийто град другаря Тито два 
пъти е минавал, никога няма 

Йо- да се отклонят от пътя, кой
то трасира човека, който ве
че една година не е физиче 
ски между тях, но чиито де
ла вечно
и ще бъдат подтик за още 
по-големи трудови успехи, за 
още по-чевърсто пазене и та 
чене на братството и един 
ството. Така след една годи 
на без Тито, димитровградча 
ни с гордост казват, че и 
СЛЕД ТИТО — ТИТО.

като навред из 
сградата на общинската скуп
щина, по време на 
дневния траур, няма и Тъжна 
върволица от. хора, с неиз- 
мерна тъга в сърцата, се впи 
сваха

страната

седем-

празник ще участвуват 
покрай колективите на орга
ните по сигурността — пионе 
рите, младежта, 
и трудещите се в 
страна.

И в Димитровград, Босилег 
Сурдулица и Бабушни- 

ца, програмите по чествуване 
вече са изготвени и чествува

гато преди една година прес
тана да тупти сърцето на най- 
великия югославски син 
сип Броз Тито. В този миг 
трудещите се във фабриките 
спряха машините, селскостопа 
ните загасиха тракторите, стро 
ителите

в траурната книга. Ето граничарите 
цялата

по
няколко извадки от нея:

— Другарят Тито вече не 
е между нас, но със свръх- 
човечанството си и ненадмина

;
Колективът на Службата по 

сигурността в Димитровград 
посети Цветния дом на 
др. Тито.

ще живеят сред тях
спряха да строят, 

автомоби
рад,

шофьорите спряха
И по този начин тру

тото дело, с геРоизъма си, с 
дълбоката вяра в бъдещето, 
а преди всичко с огромното 
доверие в трудещите се, той 
винаги ще бъде в нашите сър 
ца, мисли и дела, е поръка 
на ръководителите на обще

ствено-политическите органи-

лите...

дещите се от община Димит 
че Титово

*
ровград показаха,

никога няма да заб-то дело 
равят, че братството и един 
ството, за което 
много се бореше, ще остане

Отделът на Секретариата за вътрешните рабо

ти в Босилеград ще засади 88 дръвчета в спомен на 
другаря Тито в местността „Славче" край Босилеград

Тито най-
Т. П.



ф ДИМИТРОВГРАД 4♦; ■

Горди сме, че живяхме в Твоето време ♦Ве ф
• V :Г?

♦В ТРАУРНАТА 
та на 5 май 1980

книга, кодто бе откри- 
година по повод смърт- 

в Димитровград се 
Ученици, вой-

ничарите Владо Югович, Мирно Ребич, 
Димче Ставровски, Иван Яков и Хакия 
Сулич.

ЯУ-Ч ♦
{ та на другаря Тито, 

записаха хиляди жители, 
ници, работници, 
зводители.

♦♦С още неизграден почерк, 
тук малки, ту големи букви 
ловин лист отI с печатни, 

на почти по- ▼
траурната книга някое пър- Ф

волаче е написало: „Тито, обичам те". Не ф 
говото пък другарче, което се е подписа- . ф 
ло като Сашко пише — „Тито е гордост". ф 

Петранка Пешева е записала: „Драги ф 
наш обичан другарю Тито, 
обичаме и никога 
Ти ни

селскостопански прои-
пенсионери, младежи, девой- 

КИ — С една дума, ВСИЧКИ, 
яма болка и тъга, но и гордост, че 
“яли във времето на Тито.

и®.
изказаха гол- 

са жи♦♦8 Щ: Ф Днес, когато превърщаме страниците 
в която виждаме 

писани от най-
♦ иа траурната книга, 

най-различни
./ вечно що те ф

няма да те забравим, че ф
даде правото да учим на майчин А

език. Обещаваме Ти, че ще следим твоя А
път." Девойката Дивна Панайотова е за *
писала: „Единствен,

♦ почерци
различни хора, 
болка.♦ сърцата се стягат 

а сълзите пак навират от очите.
— »Трудно е да се повярва, че вече 

Те няма. Ти който

от.ш М ШИ ♦№ ’ ♦
обичан и най-скъпи ^ 

наш другарю Тито — сърцето ми се къса 
от болка и скръб, когато помисля, че ве
че те няма между нас. Но чувствувам |-ол ▼ 
яма гордост и щастие, че живея в твоя Ф 
Югославия, и че следя пътя. по който ф 
Ти другарю Тито ни води."

И така хиляди обети, че неотклонно ф 
ще се следи Титовия път, което на дело ф 
изпълниха хората от Димитровградска об- ф 
щина в годината без Тито, но в сърцата а

Т. П.

г ' още през живота си 
стана легенда, Ти който извоюва нашето 
настояще и бъдеще, на Теб, драги наш 
другарю Тито, даваме обет, че ще следим 
твоя път", записал е работникът Васил Ко 
стадинов.

:К • ■.V, I ♦♦♦т ♦♦♦ ♦— „Горди сме, че живяхме в твоето 
време, а прекалено тъжни, че ни напус- 

Обещаваме, че най-подготвено и бди 
телно ще пазим границите, и ще следим

♦; ♦ на.

Ф. ♦ твоя път — път на мир и необвърза- 
ност..."

Югославия, 4 май 1981 — 15,05 часа Ф записали са между другото гра- с Тито. ♦* ♦

По Титовия път Линията Ниш - СофияИЗМИНА една година отка- 
кто останахме без другаря Ти
то. Макар че това е кратък 
период, все пак бе достатъч
ен да покажем, че силно вър 

път

средно-профилираното обра
зование в Босилеград:

— Година време живеем, 
работим и развивам нашето 
самоуправително общество, 
без неговия основоположник, 
другаря Тито. За това, макар 
и кратко време можахме да се 

път който Ти- увериме колко много другаря 
по времето Тито гледаше далековидко.

Ние младите поколения тряб
ва да се учим на придобив
ките от революцията, да па

на зим братството и единство ко 
ето изковаха нашите народи 
и народности по време на 
борбата, срещу общия враг.

Само с организирани социа
листически сили, начело със 
Съюза на комунистите и бо
гатия революционарен опит 
на всички, можем да освет
лявам пътищата и перспекти
вите на по-нататъшното раз
витие. Другарят Тито ни мно
го задължи в тази насока, за
това и трябв да следим не
говия пЪт който е и наш. За 
да можем по-успешно да сле 
дим Титовия път ние учени
ците трябва по-обстойно да 
се отнасям към своята пър
востепенна задача —ученето".

М. Я.

(От 1 май 1981 година]
вим по неговия път 
на човешката свобода, равно- Линията Ниш—София поддържат 

бусите на ТО „Ниш-експрес,г от Ниш и СО „Аавтотранспорт" 
от София-

в кооперация авто-

правие и всестранно развитие 
на страната ни, 
то трасира още

Народоосвободителната 
борба, а който съвместно със 
всички наши народи и народ- 

Съюза

ТОСпоред регистрираното разписание на линията 
„Ниш-експрес" ООСТ Между месни съобщения „Експрес" 

разписанието обозначено с
на

поддържа тръгването според 
1 и 2, а СО „Автотранспорт" тръгването обозначено с 3 и 4.

ности, начело със 
комунистите доизграждаме в НИШ СОФИЯ

ВРЕМЕ НА ТРЪГВАНЕ ВРЕМЕ НА ЗАВРЪЩАНЕсамоуправителноследвоеното
развитие. 1 3 Автогари (спирки)КМ. 2 4

По повод, едногодишнината 
от смъртта му, за осъЩествя- 

заветите му раз
говаряхме с двама души 
Босилеград.

ВАСИЛ ИВАНОВ, металора- 
ботник 
организация

5,00 16,00
16,45

16,55

0 НИШ 20,55 10,45
10,00
10,00Алея в спомен 

за Тито
ването на 20,20

20,05
19,55
19.45 
19,40 
19,35 
19,30 
19,15 
19,10
19.00
18.00
17.45

Бела паланка 
Чифлик 

Станиченье 
Пирот

425,45от
6,00 50
6,10 61

19,1517,40
17,50

716,20
9,05в Автотранспортната 

в Босилеград:
6,30

В. Йовановац 
Суково а. 

Димитровград

6,35 79
6,40 84Тито е 

и цели-
— Целият си живот, 8,406,55 18.15 

18,25
18.30
19.30 
19,45 
19,50 
20,05
20.15 
20,55

94
ще се напарави план за про 
веждане на споменатата ак-

борец за интересите
работническата класа и 

трудови хора, за 
идеали

нашите народи и

акцияОбщоюгославската
„88 дръвчета за другаря Ти_ 
то" в

8,307,00
99 8,25Градина (Граница) 

Калотина (Граница) 
Драгоман

7,10те на 
на всички 
най-благородните 
стремежи на 
народности. През целия си 
живот, той смело и достоин- 
ствено носи. пролетарското

нашата революция»
последователно свър 

съдбата на народа и 
Тито

силата иа 
работ-

об щина Димитровград 
започна с*/,с засаждането 

майски цвет

ция-
Както бяхме осведомени, 

изработката на плана 
инженери— 

художници, архите 
специалисти по

7,25998,00и на 7.Ю8,15 114
върху 
•ще се ангажират

най-хубавия 7,05
Именно -88 рози са 6,508,30 128 17,30Сливницарозата. 

засаедни пред
гьр „25 май"
и пред сградата

лосничеи,културния цон 
в Димитровград 

на образова 
„Й. Б. Тито" 

На-

6,40
кти и други 
градоустройство.

Така, например съществува

6,009,00 17,00София

(Часовете в разписанието са според югославско време)

158
знаеме на 
крепко и 
зан със 
човека. Другарят

ценТ7,р
това не спря.

телния според която всяко 
организация в гра

да що трябва до засади по 
край брега на 

рока Нишаво. Според същата 
идея, след засаждането 
фиданките брега иа рока Ни 
шава що се превърне в алея 
на младостта, която ще 
волизира и напомня 
години на другаря 
говия жизнен път — път на 
борба и революция, а която 
алея същевременно 
разява благодарността на гра 
жданите от Димитровград за 
Титовото революционно дело, 

ще пред- 
място за отдих и

идея,Акцията с ЦАНОРАЗПИС С ОТДАЛЕЧЕНОСТ НА ЛИНИЯТА 
. НИШ—СОФИЯ (Е)

трудово88 дървчета засадиха 
те от конфекция 

но своя-

често против, 
и работници 
„Свобода", в двора 
та трудова организация. Ра
ботниците, пък °г трудовата 
организация „Услуга" засади
ха 88 брезички край река Ни 

същата акция се про- 
останалите трудови

пъти казваше, че 
нашето общество е 
ническата класа в нейната ре
шаваща роля, свободно и су- 

за своя
резултати.

от ма-

КМ. АВТОГАРИ 
(динара)

88 фиданкив

на
0 Н И Ш

42 32 Бела паланка
50 36 15 Чифлик
61 \45 20 17 Станиченье
71 52 27 21 15 Пирот
79 55 29 27 20 15 Велики Йовановац
84 57 31 28 21 17 12 Суково а.
94 59 36 32 28 21 19 15 Димитровград
99 60 41 32 25 21 19 1 2 Държавна граница

114 90 57 50 42 33 27 23 15 15 Драгоман
128 102 69 62 54 ,46 39 35 27 23 Сливница
158 126 93 86 78 70' 63 59 51 47 СОФИЯ

веренио да решава 
труд и неговите 
Ето защо всички ние

сим- 
на 88-тешава,

веждаобществено про и в Тито и нетериалното и 
изводство, трябва с в града.повише-

подобрЯ-
организации

Именно, поради огромния
КОЙТОно производство да

за акцията,
проявиха трудовите хора, гра 
жданите и учениците, ОК иа 
ССТН В Димитровград

разисква върху Дълго- 
на ак-

осиова, 
ло- 
по-

интересвам материалната си 
а с това да създавам и 
Добър живот. При

ще из

това 
самоуп-

в ор-

тези
нататък да укрепвам 
равителните отношения 
ганизациите 
труд и да пазим 
ките от революцията,

дни а същевременно 
ставлява 
почивка на младите и по-въз 

Димитровград.
Т. Петров

провеждане
Основната цел е да

сдружения срочното 
придобие- цията.

иа Багажите се заплащат по 6 динара от парче 
Стоките се заплащат по 12 динара от колетнаправи .избор на подход-

се растните отсъберат предло 
основа на които

ЯЩИ и да се 
жения, вьз

СВЕТИСЛАВ СТОЯНОВ, уче-
годииа отник от четв'ьрта
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ТитоАнекдоти
„БОЙ НЕ БИЕ..."

ОБЕД, НО ВОЙНИШКИ
в Пехотното во- 

иа воеина-
Тито имал лекция

ГтехГнГГй « “Тпокр.й ф.к-

човек в съвременните армии реши- 
модерното оръдие, ко- 

степен иа техническо

Художникът Божидар Якац, посланик
прегна АВНОЮ от Словения, напраои

ноемврийски дни две хубави пости- 
на всички при-

тези
жония: събра подписите 
съствуващи на заседанието на 
нарисува един от най-хубавите Титови во

тора
толна роля има и 

изисква висока
АВНОЮ и

ето
образование.

Комендантът иа школата,емни портрети.
Един ден преди заседанието, помоли 

другаря Тито да му позира за портрет.
— А колко време ще бъДе нужно за 

това, другарю Якац! — попита го Тито.
— Колко един обед — отговори ху-

генерал Са

Само дъж ни требе черногорец подготвил 
с което искал

во Орлович, иначе 
предварително написана реч 
да благодари на другаря Тито за изнесе 

Той искал да бъде ориги- 
затова пърлите речи взел от

чата лекция- 
налин иЯ ВИ КАЖЕМ само дъжд ни требе и че ви

дите туя годину све 
гра и васул. Ама све... А те що тека мислим.

Бео онядан у град и сват Милорча ми казва 
да свърнем при синатога му да видим, че дооди 
ли за първи май на село. По свърщи си работете 
по град и реко айде да го потражим у канцела- 
риюту да ги питам.

— Мику ли тражиш

дожникът.
— Добре! Обед, но войнишки. Негош:че имамо и жито и моруз, и

— „Бой не бие светло оръжие, но 
юнака".

отговорил на Ор
бой бие сърцето в 

Тито се иасмеял и„РЕВОЛЮЦИОННИ" БАНКЕТИ

лович:
Покрай всички последствия от вой

ната и икономически трудности, резолю
ции и блокади, дойде и един сушав пс 
риод от време. Прехраната на жителитежее 
постави под въпрос. Трябваше дори да 
се намали и гарантираното снабдяване.
В същото време, в някои предприятия и 
учреждения, хората се отпуснали като че 
ли тече мед и мляко. Използвало се вся
ко време за устройване на обеди: зами
нава директор, устройва се обед; дой
де някой на посещение, отново банкет; 
провежда се синдикално заседание, след 
това „закуска", предава се фабрика на 
работническо самоуправление — устройва 
се гощавка.

Узнава за това Тито и сърдито реагира:
— Вярно е това, че предаването на 

предприятията и мините на работниците 
е революционен жест, но на революцион
ните акции не са нужни банкети-

— И така, аз се убих за да изтъкна 
ти хубаворолята на модерната техника, а 

ме „удари" с Негош.рече ми йедън чи- 
он си отиде нещо му нейе добре...

Надиго се да видим кво работи дома откикво 
йе болан требе да кажем на сват Милорчу, че ме 
чека човек квечеру на автобусат.

Ижата на Мику йе на край град ама реши 
че идем. Ка стиго там у дворат нема никога, потро- 
па, врата заключена. Обади се йедън комшия:

— Мику ли тражиш! Отиде с женуту и де-

новник
КАТО НАРОДНА ПЕСЕН

I
След завършване на Втората конфе

ренция на необвързаните в Кайро 
на една делегация идва при Тито и му 
казва:

шеф

— Господин председател, ние 
благодарим за това, зашото вие сте лич
но творец на политиката на необвърза
ните!

ви
цата на н»ивуту ....

Я се зачуди. Знам Мика у град 
ижу и това бащаму продаде овцете та 1)у напрайи.

— Кво се звериш — каза човекат пак 
н»ивуту йе, ама е тува йе близко... Пойди по тия 
пут и щом излезнеш на край че !)и видиш дека 
работе.

има само
«■

нг Тито който не обича да изтъква сво 
създаването на политика на ♦

♦
ята роля в
необвързаността, отговори:

— Това е наша обща политика... То-
Айде реко щом сам дошъл до тука да отидем 

и на н>ивуту. Нема ни десетина минуте и путат ме 
одведе там. Мика, жена му Милица и децата нещо 
копаю, саде, носе воду— Ка ме видоше зачудише 
се, а и малко се посрамише, оти жената на Мику 
у село дооди све на!)издена и каже кико у град 
работу не вача, све живею оди плату и йеду на 
белу чинию.

ва е като народна песен, разпространява 
се на всички страни нестихващо, народът 
я прихваща, а никой не знае кой песента 
създава...

:
♦
♦ЩЕ ИЗКОПАЕ СВОЙ БУНАР

V: БОМБАТА ДА СЕ ВЪРНЕ
Цените на комуналните услуги всяка 

година нарастват: един път се увеличи 
цената на тока, друг път цената на во
дата... Така върви това 
дини...

Партизанските части се приготвявали 
през юли 1942 година да направят напа
дение на Прозор. Концентирали се 
околността на града по селата. Върхов
ният щаб и Тито се настанили в Щит.

Преди нападението, рано сутринта, чу 
ха се неприятелските самолети. Показа
ха се два италиански бомбардировачи и вне 
запно истовариха своя смъртеносен товар 
на няколко къщи в Щит. Бомба от 250 кгр 
погодила и къщата при селската черква 
в която бил Върховният командант. 
последва никаква експлозия. Бомбата про 
била покрива и тавана, минала през къ
щата и спряла в мазето. За щастие 
експлодирала.

Заедно с бойците, Тито разгледал го
лямата бомба, виждайки опасността 
която се намирал:

С такава бомба няма шега — сери
озно казал Тито. — Но след като е пад
нала от небето, дайте от нея да напра
вим експлозив и след това я върнем на 
тези които ни я изпратиха.

— Узомо това н>ивче 
занимаваме у слободно време ...

Ако
знайеш ли кига бащати 
на село там има непооране ваше н>иве десет хек
тара, а ти дете кажеш на град, че идем нечу да 
копам, а са копаш ли копаш, па и децата ти копаю ...

Затова кажем ви нема да будемо гладни, само 
Дъжд ни требе, а граджан>ете су почели да работе 
— да ору и копаю. Това с мойи очи

каже Мика да се
Белград вече го- в

само работете, ама 
ти караше да си останеш

реко му я
В делегацията на белградчани, която 

приел председателят Тито през пролета 
на 1969 година били и представители на 
„комуналците“. След разговора за раз
лични грижи на главния град, Тито пос
тавя един въпрос:

— Има ли тук някого от комуналците!
— Аз съм — чува се отговор.
— А от коя област!
— Аз съм от градския водопровод.
— А, от водопровода. Добре, драги 

другарю, защото вие постоянно увелича
вате цената на водата!

— Принудени сме, имаме големи раз-

сам видел ...
Не

не
I
Iходи. !— Възможно, но все пак недей пос

тоянно това да правите. Аз изразходвам 
много вода. Ако постоянно увеличавате 
цената на водата, ще бъда принуден в моя 
двор да копая бунар.

:
I
!ВЕСТНИК НА БЪЛГАР

СКАТА НАРОДНОСТ В 
СФР ЮГОСЛАВИЯ 
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