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С указ на президента
на СФРЮ от 14 февру
ари 1975 г. Издател
ство „Братство" е удо
стоено с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта
на информативната и
графическа дейност и
за приноса в развити
ето на братството и
единството между на
шите народи и наро
дности.
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На а май в 15,05 в Клиничния център в Любляна

ПОЧИНА ДРУГАРЯТ ТИТО
СЪОБЩЕНИЕ
НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА
СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУ
НИСТИ И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ
БЕЛГРАД, 4 МАЙ, (ТАНЮГ). — Днес в 18 часа на
заседание на двете председателства, Председателството на ЦК на СЮК, в името
<на Централния комитет на
на Съюза на югославските
комунисти и Председател-

ството на Социалистическа
федеративна република Югославия, по повод смъртта
на президента на Републиката и председател на Съюза на югославските комунисти Йоонп Броз Тито приеха следния проглас:

ДО
РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА,
ТРУДОВИТЕ
ХОРА
И ГРАЖДАНИТЕ
НАРОДИТЕ И НАРОДНО ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАСТИТЕ
КА ЮГОСЛАВИЯ
На 4 май, 1980 г. в 15,05
часа в Любляна
престана
да бие великото сърце на
президента на нашата Социалистическа федеративна ре
публика Югославия и председател на Председателството на СФРЮ, председател
на югославските комунисти,
маршал на Югославия и
върховен комендант на въо*
Ръжените сили на Социали-

етическа федеративна република Югославия ЙОСИП
БРОЗ ТИТО.
Тежка болка и длъбока
тъга разтърсва работническата класа, народите и народностите на нашата страна, всеки наш човек, работ
ник, войник и военен другар, селянин, интелектуалец,
всеки творец, пионер и младеж, девойка и майка.

Наша най-голяма
историчеека личност
Цял човешки век ТИТО
е борец за интересите и ис
торическите цели на работническата класа и на всички трудови хора, за иай-бла
городните идеали и стреме
жи на нашите народи и наподлости. Тито е нашият
най-ск-ьп другар. Седем де2ЕЕЯ? работническоЕОдаи
жение. Шест десетилетия ук
югослав
регша редовете на
^

ди на нашето съшсствувание и развитие
ГИТО
смело и достойно носи пролетарското знаме на нашата
революция, крепко и последователно свързан за съдба
та на народа и човека, бори се целия си живот и свосто дело, живя с жар и ху;Гс—Ж
и народен вожд.
ТИТО не бе само викритик и т-ьлкува-

четири
ва по

„ай--оЗН1нЗ^

нашата партия- Ье
героиски вожд въ® великата пагродоосявободителна воина и
в социалистическата резолюция■ Три и половина деестилетия стоя начело
на
нашата социалистическа дър
жава и въведе -нашата страна и иашата борба за ново
човешко общество в светов
ната история, изяваяй-ки и
потвърждавайки се и сам,
като паша
рическа личност.
В най,съдбовните перяо-

к„те идеали и мисли в
милионните нароакци
с нет0 „ати
етюхал„погоесивни обществе-
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деан и затваря'1.
ТИч О
бе пример ма шшоко-лебим
Преброди
революционер.
всички трудности на израстпартии,

ЙК

тия може да отговори па
споите длъжности към своята работническа класа п
споя народ. Уопя да рсортипизира, укрепи и мобшш-

••

■

ж

у

ствеиа опасност, когато нашата страна бе поробена, ко
гато_ се касаеше не само за
съдбата на Югославия, но
п за бъдещето на човечесТ И Т О

борби и акции. Бори се ггро мо партия, която широко е ство Централният комитет
т.ив сектанството, фралецио- в градена .в масите и е на Югославската комуниснередното и опортюнизма. заедно с тях може да се тичеока партия поведе наро
Оспособява комунистите за бори за социалистическите дите и народностите на нарабо*га сред масите. Посве- идеали. Следейки Тнтовня шата страна в борба орещу
и,адза осбено внимание
па път комунистите на Югосла- надмощен и до зъби въоръи„гА,пото рвволюциежио младежта и на работата на ви* спечелват доверието на жен неприятел. Напщта паза ВОИчкм комунистическата младеж на народа, намирайки се в пъР- ртня, като класова и наисторията Югославия. Знаеше, че с иите редове на борците сре- циоаштна сила, н в тази бор
т^шгате и народности- нашата работническо двнже щу рважцтонерпия хегемо- ба се отъждествява
със
тогославив и в исто- ние ле може да се Ръбово- гшстически режим на стара стремежите и .интересите па
ТС
1Ш
свободолюбивото
ди
отвън,
яито
от
който
и
Югославия
и
против
фашизнай-трудни
моменти
докрай
рията на
да било международен цем- ма.
да дели съдбата на народа,
че само саКогато фашисткият имие^ояетеГРи' единна „ар- риалшъм стана непосред(На 2 ст.р.)
на

Тито знаеше, че зе победата е
иеебходнм широк фронт на
народните маси
Докато цяла Европа бе по
робена, а фашизмът бе в
зенита на своята мощ, до
като армиите па хитлеристка
Германия проникват все поДълбоко на Изток, Народоосвободнтелката войска на
чело с
ТИТО създава
свободна територия сред по
робена Европа. Нлродоосвободителната войска и пар
тизанските отряди на Юго
славия приковават десетини
фашистки дивизии и
със
своята борба стават силна
съставна част на общия
фронт на антифашистките
съюзнически сили.
В тази борба израсти а на
шата славна Народоосвободителна войска, която в за
ключителните операции за
освобождението на нашата
страна наброяваше 800 хиляди бойни. Светът се удивява на подвига на ТИТОВАТА калена армия, све
тът се пита как е било въ
зможно няколко десетина
хиляди комунисти и революдиониа младеж да разшироките
наро
движат
дни маси на народите на
Югославия в тяхната найголяма историческа борба.
Нашата партия и другаРят ТИТО от самото начало дават на тази борба
характер на Народоосвободителна война и социалис
тическа революция- Друга
рят ТИТО знае, че за такава борба и победа е необходим широк фронт на
народните маси.
Народоосвободителните от
бори на освободената територия и Антифашисткото
вече на народното освобождение на Югославия полагат
основите на нова Югославия. До окончателното фор
миране на демократична на
родна федеративна общност
се дойде на Второто заседа
ние на Антифашисткото ве
че на народното освобож
дение на Югославия в Яй
це. Народите на Югославия
с решителна борба в осво
бодителната война взимат

своята съдба в собствените
си ръпе. Без тяхното учас
тие не могат повече да се
гвраозят никакви планове за
тяхното бъдеще.
Народооовобдителлата
В
война всеки наш народ и
народност се бореха за своето собствеио национално ос
вобождение и за Нова Югославни, свободна общиост
равноправни
11 а братски и
народи и народности. Сегабъдещите
поколешиите и
ИИя Иялда да забравят, че
братството и единството и а
нашнте народи и народности са заветно определение на
нашата революция и па
другаря ТИТО. Той се
бори срещу политиката на
национално подтисничество
в бивша Югославия- Противопоставя се на отпитите
за разединяване на страна
та. Винаги бе твъРДС V00'
ден, че кашите народи и
народности могат дн запа
зят своето съществувание и
независимост, свободно п
безпрепятствено да изграждат социалистически самоуправителни отношения, самооблягайки се на социалистическа съвместиост, солицарност и взаимност. Дру
гарят ТИТО изтъква, че
общ ни е интересът да пазим и укрепваме единството и да изграждаме социа
листическа федеративна Югославия, като общност на
равноправни народи и народности. Знае, че към то
ва ни насочва съдбовната
свързаност, взаимната исто
рическа близост, вековната
борба срещу чуждестранни
чувството,
те завоеватели,
че всеки трябва да бъде
господар в своя дом. Ръко
води се от маркоическите
принципи за неразривна вРъ
зка на класовото и нацио
налното. Непоколебимо се
бори срещу национализма и
шовинизма, нетърпимостта,
доминацията и хегемонията
на една нация над друга.
Въстава срещу всички яв_
лентия на унитаризъМ и сепа
ратизъм.

Вожд N ръководител на воични
борби и лободи
Нашата здрава социалис
тическа съвместиост, осъше
ствена чрез борбата и ре
волюцията, е трайна гаран
ция на нашето бъдеше. Брат
ството и единството ТИТО
винаги
подчертава,
като
най-голяма
революционна
придобивка, която трябва
да се пази като зеница на
окото.
Другарят ТИТО е върхо
вен комендант и творец на
Армията, създадена в борба
та с огромни човешки жерт
ви. Поведе Народоосвободителна война, нямайки пито
оръжие, нито военни учили
ща, пито тил, нито фабри
ки. Съществуваше обаче яс
на линия на Съюза на ко
мунистите, здрава воля и
решителност,
партиотизъм
на широките народни маси
да не се приеме окупация
та, робството и разпокъсва
нето на нашата страна.

ТИТО
е създател на
стратегията и тактиката на
нашите въоръжени сили,
вожд и вдъхновител и непо
средствен ръководител на
всички техни борби и побе
ди. Обединявайки свободо
любивите стремежи и рево
люционните тежнения на
народните маси, ТИТО в
Народоосвободителната вой
на създаде концепцията и
доктрината на всенародна
та, революционна отбраиителна война, в която всеки
.гражданин е войник и все
ки войник е гражданин.
Под Т И Т О В О Т О не
посредствено ръковдетво на
шите въоръжени сили в
следовоенния период стават
част от социалистическото
самоуправление и сигурна
опора на защитата на сво
бодата и териториалната ця
лост на Социалистическа фе
деративна република Югос
лавия. ТИТО положи ос-

папите и пасажите ма
раз
витието ма всенародната от
брана н поенлага наука, и
чиито основи е неговата ми
съл — „Чуждото то искаме
— своето не даваме'1.
От такъв революционен
ОПИТ е осъществена Марксовата замисъл за въоръжеи парад, според кодто бо
евата готовност и а въ°Р'ь>ке
пито сили и хомогенността
па техните редици са зам
лог па иашата свобода
независимост, запазването ма
братството и единството, ра
вноправието ма машите наг
роди и народности и безнре
пятствепото развитие па на*
шето соI ша лиегичсок о сам(>уоравле! пие.

Вярваме в твор
ческата сила на
работническата
класа и трудовите
хора
Другарят ТИТО тъ рее
ше гю-дълбока и по-вссстрапна съшиост и истина за
социалистическото
общес
тво. Вярва в творческата си
ла на работническата класа
и трудещите се. Бе уверен,
че социализмът трябва да
бъде от интерес на труде
щите се, да бъде тяхно дело, в дъ.ржавата на работ
ническата класа решителна
роля трябва да има самата
класа, а не някой в нейно
име.
Целокупната наша борба
се обляга върху широките
трудови слоеве и от тях чсрпае своята сила. от която
пониква и Народният Фронт,
като дело на най-широка
сплотеност на всички, кои
то им лежат при съРДе при
добивките на нашата необ
вързана, самоуправителна со
циалистическа общност на
братските народи и народ
ности. От такава замисъл и
опит в Народовособдителната война, с творческо при
ложение на марксизма се
роди социалистическото саДругарят
моуправление.
ТИТО постоянно настоя
ва, че самоулравително ор
ганизираните трудещи се да
управляват съ,с средствата
и условията на труда, про
цесите на общественото въз
производство и чрез делегат
ската система, с общество
то като цяло. Помним думи
те на другаря ТИТО, че
„фабриките на работниците
— земята на селяните" не
е някакъв абстрактен пропагандитски лозунг, а Цяла

От Второто заседание на АВНО/О
те отношения във всички об
ласти на обществения жиСоциалистическото сазел.
моуправление стана иезаменима придобивка на нашата работническа класа, на
нашите народи и народнос
ти, основа за по-нататъшно
то изграждане на социалистическото обшество. Ръково
дим се от ТИТОВИТЕ
думи, че нашата революция
трябва да остане непоколе
бима в основните си опре
деления. хуманна в стреме
жите, постоянно да разши
рява просторите на човеш
ката свобода и непримирима
към онези, които биха иска
ли да застрашат нейните
придобивки и да отклонят
нейните процеси.

програма па социалистичес
ките отношения»
С другаря ТИТО спечепихме социалистически опит
от три десетилетия- Нашата
практика показа, че социасамоуправлелистического
ние подтикна процесите за
премахване на всички видо
ве класово господство, осво
бождаване на труда и пълна афирмация на човешката
личност. То подтикна твор
чеството и инициативата на
народа и даде възможност
за ускорено обществено-ико
комическо и културно раз
витие на нашата общност.
ускори разпространаването
на социалистическата демо
крация и преодоляването на
бюрократично - етатистнчни

Един от основоположниците на
движението за необвързаност
Социалистическото
само
управление
същевременно
изисква и голяма отговор
ност, солидарност, дълбок
смисъл за съвместиост, по
ддържане и развитие на ко
лективната работа и отго
ворност. Това е един от по
следните завети, които остави другарят ТИТО.
Външната
политика на
Т И Т О В А Югославия пред
ставлява съставна част на
най-прогресивните политиче
ски определения на съвреме
нния овят. Другарят ТИТО
никога не отстъпва пред на
тиещгге и каквото и да би
ло международно насилие,
обосновано върху правото
на по-силния. Югославия ви
маги бе решителна в борба
та против империализма, на

ционалното подтисничество,
доминация и хегемония от
който и да било вид.
ТИТО мощно се проти
вопостави срещу подялбата
на света на блокове. Т И ТО е един от основополож
•ниците на политиката и дви
женнето на неовбръзване.
Миролюбивият свят прие по
литиката на неоовързаността като единствената алтер
натива срещу блоковата по
дялба и съперничество око
ло сферите на интереси и
влияния. Другарят ТИТО.
има винаги предвид, че чрез
необвързаността в условия
та на мира се постига .найсигурната основа за успеш
на борба на народите и
страните за национална не
зависимост, самостоятелност
и общ обществен прогрес в
света.
Другарят ТИТО даде из
ключителен принос за меж
дународната афирмация на
социалистическа Югославия.
Той бе неуморим създател
на равноправни политичес
ки и икономически отноше
ния между народите и дър
жавите. Благодарение на не
говото старание Югославия
има приятелски отношения
и развито сътрудничество
с народи и страни от воич•ки континенти. Видни дър
жавници отдадоха чест на
другаря Титио с името „гра
жданин на света". Шефовете на държави и правителствата
на
необвързанмте
страни на Шестия
—: самит в
Хавана
с отделна резолюч

СТРАНИЦА 2
БРАТСТВО * 6 МАЙ 1980

ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!

-мунист

6 май
1880
Белград

Орган на Съюза наI югославските комуниста и на Съюза „а комунистите на Сърбия

ПОЧИНА ДРУГАРЯТ ТИТО
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ И ЦЕН
ТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЮК
Скъпи другари,
Сръбският народ, числящите се към наро
дите и народностите, които живеят в СР Сърбия,
всички трудещи се, комунисти, младежта, пионе
рите, всеки човек в Сърбия доживя вестта за
смъртта на нашия президент, нашия другар Тито,
с най-дълбока болка.
Съболезноваваме във всеобщата скръб за нашия
най-обичан другар, за прекрасни*, човек и
най-големия народен вожд в наша7а нсторня.
Иосип Броз Тито, най-заслужилият строи
тел на Югославската комунистическа партия, стра
тег на Народоосвободителната борба и социалисти
ческата революция на всички наши народи и на
родности, легендарен водач на всички наши походи
към свободата, мира и човешкото щастие, юнак
и победител във всички битки, които неуморимо
подхващаше и водеше за доброто на човека, не
уморим войник на свободата и радетел на мира,
към когото още приживе целият свят се отнася
ше с най-голямо уважение, ще живее завинаги с
нас и с всички бъдещи поколения и ще ни вдъх
новява със своя пример и дело.
Животът и делото на Йоснп Броз Тито — ве
ликана на нашата епоха ни насочва към бъДеще7 0. Той живее и вечно ще живее в нашата непо
колебима реши.мост да одстоим по пътя по който
тоя така решително и успешно ни водеше, по пъгя
на по-нататъшно всестранно изграждане на наша
та социалистическа самоуправителна общност, необвързване и решителна борба за мир и конструк
тивно сътрудничество между всички народи.
Тито ще живее с нас, защото ще бъдем ве
рни на неговия жизнен завет
ще защищаваме
и развиваме придобивките на нашата велика ре
волюция: братството и единството,
равноправието, свободното развитие, интегритета на нашата
социалистическа родина и нейната независима по
зиция като необвързана социалистическа страна,
отдана на идеалите на свободата и прогреса ий
целокупното човечество.
Работническата класа, комунистите, гражда
ните на СР Сърбия в този скръбен момент не мо
гат да сложат на одъра на своя безсмъртен дру
гар по-достоен венец от китките на отда вно изпя
тото, обещание, че от неговия път никога няма
да се отклонят.
Нека е вечна слава и хвала на другаря Тито!
Белград, 4 май 1980 година
Председателството на СР
Изпълнителният съвет на
Скупщината на СР Сърбия
Сърбия
Съветът на Съюза на еннЦентралният комитет на
дикатитс на СР Сърбия
ЦК на СК на Сърбия
Републиканският отбор на
Скупщината на СР Сърбия СУБНОР
на СР Сърбия
Републиканската конфеРепубликанската
конфе
ренция на ССРН на Сърбия ренция на ССМ на Сърбия

е безсмъртно
т

ъга се всели в сърцата на милиони югославяни на вестта, че сме
останали без Йосип Броз Ти
нето. С дни бдяхме над
говото здраве, в лъжлива
надежда, че и тази-за жал
иоследната — битка ще сне
чели, че ше оздравее и остане там къде'1'0 сме свик
нали с десетилетия да
го
виждаме — начело на вей-

чки ни и в сърцата на всеки от нае.
Вестта, че го пя ма между
живите ни засегна — всеки
го отделно и всички заедно — като когато изгубваме най-близкия, някого кой
то е част от нашето битие,
който е живял с нас и в
1 нас, с когото сме работели
и другарували, с когото сме
тъгували и се радвали, с

когото смо се борили и побеждавалн, с когото оме гла
дували и воювали, с кого
то в бъдещето с едни очи
смс гледали. Той влезна в
нашата мисъл, в нашите жс
лаиия; той ни съветваше и
ох.рабряваше, откриваше по
ви хоризонти, беше ни пъ*
теиоказател ма кръстовища
та, опора в неволите, босно
началник в битките, учп-

тел в школата из революци
ята, пример в храбростта,
решителността и последова
телността п в също време
грижлив поборник за човеш
кого и хуманното в нас, за
това че трудът и работни
кът Да гооподствуват в отмошенията
между хората.
Всяка наша мисъл и желание съдържат по нещо от Ти
то. Без него всички сме обе
днели, защото
изгуби хме
част от себе си.
Тито отива, но неговото
дело остава, в нас и около
нас, в Югославия и в света.
(На 2 стр.)

2 Ком>нист

ТИТОВОТО ДЕЛО Е БЕЗСМЪРТНО
(От 1-ва стр.)
Монументално и безсмъртно, историческо. Този памет
ник се нарича Социалисти
репуб
ческа федеративна
лика Югославия, самоупра
об вителна и необвързана
щност на равноправни на
роди и народности.
Основите на тази
нова
Югославия Йосип Броз Ти
то започна да полага преди
повече от половин век, на
тази наша балканска почва,
която със стот/щи години
служеше за разплащане на
великите сили и бе считана
за затънтен кът на цивилнзована Европа. А тъкмо в
края на третото десетилетие
на този век металоработннкът Йосип Броз започна да
изковава съня за една поб
ратимена страна, която ще
изплува от тъмата на сто
летната изостаналост
със
сдружени сили на събудена
та енергия на масите наче
ло с класата, от която е по
никнал. Тъкмо тогава в съ
знанието на нашата работ
ническа класа започна да
укрепва мисълта за това. че
работникът е носител на ис
торическите промени на хуманистическата трансформа
ция на обществото, в чиито
основи ще се вгради соци
алното п националното ра
вноправие под знамето на
труда. Робите на социалната
и националната
експлоата
ция в Йосип Броз
Тито
получиха трибун и водач на
борбата за
освобождение.
Син на своята класа и ней
ния авангард Комунистичес
ката партия, първата ои ре
волюционна
енергия той
даваше за създаване на мо
щна организирана и единна партия, способна да изсвоята историчес
пълнява
ка мисия в борбата за соци
ализъм. Това беше условие
за всички бъдещи победи.
Югославската комунистичес
начело с Тито
ка партия
бе създавана според мярка
та на нуждите на револю
ционното преобразование в
нашата страна; тя произтече от класовите, социални
на
и национални борби
едан твърде сложен обще

ствеп механизъм* Но никой
като него не й даде печат
на пролетарски
авангард,
комуто се вярва, защото не
йните цели са ясни, ирннципналнн, вдъхновени
от
науката на Маркс, Енгелс
и Лсшгн и достатъчно привлокателип, че трябва да се
борим за тях, ако трябва н
да се жертвуваме.
Въоръжената
борба, на
която бе начело, осъществи
двата големи човешки иде
али — свободата и социали
ама. За гтв път в нашата
история кръвта не бе нап
разно
пролята.
Титова
Югославия не отстъпи. Вели
ките трябваше да се сирят
пред резултатите на
етна
гнтантока въоръжена борба,
която по сътпото време бе
и социалистическа револю
ция- От пепелта на най-разгромената страна на Евро
па се роди единна, мощна
и обединена социалистичес
ка Югославия- Това „чудо
на Балканите'’ бе създадено
от Югославската комунисти
с
ческата партия начело
Тито.
За това велико дело да
доха своя принос всички на
роди и народности на Юго
славия- Те в новото
си
отечество извоюваха равен
ство и равноправие, без ко
ито не би имало нпто свобо
да нито социализъм. Бойци
те на революцията загива
ха, бореха се и побеждава
ха под знамената, на които
бе написан Титовият лозунг
„Братство и единство”. Той
бе израз на исконното теж
нение за единение, единс
твеният пъ.т по който бой
ците от всички народи
и
народности можеха сговорно да крачат под същото
знаме, единственият начин
да се живее в сговор и мир,
единственият
марксистки
синтез на свободата и соци
ализма
единствената реа
лна визия на бъдещето. Не
йният символ бе Тито.

Тито, Неру, Насър

свободата
па, която зачита
и правото на всеки народ
да избира своя лът на со
диалистическо
развитие ог
самото свое начало е изтъ
борбата
за
социаяи/шала
зъм, мир, ненамеса, зачита
..не па интегритета, сувере
нитета, равноправието и не
зависимостта — между осно
ш/итс правила на поведепие. Тя не е могла своята
за
съдба да свърже пито
каквито блокови формации.
Именно Тито схваща интересиге на на й-голя-м брой
развиващи се страни свое
то бъдеще да търсят извън
блоковете, в борбата за ми
ролюбиви решения на сложмеждународни лробните
леми, в усилията светът да
преодолее блоковото и вся
какво друго деление и да
търси спасение в мира, съв
договорите.
и
местността
Дведесетилетия на неговата
упорита борба за разширя
ване, укрепване единството
на движението на необвъРзаиите. чиито един от осно
воположниците му донесе
на Шестото съвещание
на
шефовете на държавите и
правителствата на необвър
заните, необикновено висо
ко признание, като на баща
на движението на необвъРзаността. Той бе и остана
символ на тази велика революшюнна идея, която му
донесе славата на една от
най-изтъкнатите
личности
в този век, а на Югосла
вия авторитет и престиж
които надхвърлят нейните
материални географски и чи
слени други възможности.
Неговото учение остана пъ
тепоказател за много години
напред, а неговото име сим
вол на свободата, оавнопра
вието, и уважане на малки
те народи и тяхната борба
за свобода.

Началото на шестото десе
всички големи изкушения,
пред които се е намирала тилетие потвърди решител
шостта
на югославските ко
по пътя на укрепването на
останат верни
социалистическите придобив мунисти да
км и своята независимост, на най-добрите традиции на
въоръжена
борба и
своята
Чудовищният натиск прел
1948 година сложи на изпи да оповестят на страната и
тание всички национални и света епохата на самоулравлението в нашата страна.
всички
социални връзки,
придобивки на революцията, Само .може би Тито с .ма
лък брой сътрудници е схва
всички човешки съзнанияРеволюцията можа да стон, нал, че с това поставя про
затова че в нейната тъкан грама на една нова, дълго
нямаше пукнатини, че в не трайна революция в отнов
йното Ръководство нямаше тенията между хората.
че затяхното съзнание
колебание, че имахме Типочна създаването на ново
то. Югославският социали- общество, като асоциация
зъм отбрани правото си да на производители и създава
не «а нов човек, освободен
върви по свой път. Какъв
от класови и наемнически
това беше подвиг се видя
окови и съзнание на отчуж
и по това, че тогавашният деност.
Югославският расвят първо бе изненадан, а ботник започва поход в об
сетне удивен от решително- ществото на истинска сво
стта на един народ единно бода. Трябваше почти три
да се построи в борбата за десетилетия упорита борба
да дойдем до Десетия кон
отбрана на своята свобода грес и Конституцията, да за
и независимост. Тази побе кръглим един исторически
Тито задълго ще означа
да събуди нови надежди и етап на тази борба, да съ- ва пример на борба срещу
здадем
условия
работничес
всички
облици на империахумашгстическа визия
на
ката класа наистина да за
социализма, разби много до почне да овладява с усло лизъм и хегемонизъм.
Амалгамът на братството
и единството така крепко гми, откри нови хоризонти, вията и резултатите на своя
Неговото заминаване ще
овърза с връзките на еди а на Югославия създаде
труд и по-здраво да закра почуетвува света като загунението цялата наша общ много нови приятели. Цен чи по пътя на своето пъл ба на сигурен борец за пра
ност, че тя прояви висока
тралната фигура на тази ги но освобождение. Самоупра вда и свобода, за равнопра
влението стана
единствено
вие и равенство за мир и
степен на устойчивост
на гантска борба бе Тито.
то
обществено отношение, социализъм в света. На све
в което се
осъществяват
та ще недостига Тито.
предпоставките работникът
непосредствено в
своята
Почина Тито, но остана
оост и посредствено чрез неговото безсмъртно
дело.
своите делегати да стане
субект на решаване в общес
Стъблото на неговите ре
•гв ото, свободен и активен волюционни мисли и прак
кюеатор на неговата полити тика хвана Дълбоки корени
Председател на Издателския съвет на
Адрес на редакцията:
БЕЛГРАД,
ка и развитието
НИРО „Комунист”: Доброслав Чулафич.
изобщо. върху социалната почва на
Площад Маркс и Енгелс 11, телефони:
Символ на такова работни нашата страна. Пристигна
На Издателския съвет (редакционния
централа 335-061, секретариат 330-184,
ческо
освобождение,
отбор) на всички издания на вестник
НОВИ БЕЛГРАД Булевар Лени// 6, те
следо ха нови поколения — деца
вателно и на неговото бъде на Титовата революция,
лефон 627-793.
„Комунист”: д-р Антон Вратуша.
С
На Издателския съвет на всички
нте, е родоначалникът
на помощта на неговото леген
Издава: Издателска трудова органи
издания на„Комунист” за СР Сърбия:
идеята на самоуправлението дарно водачество те развиха
зация „Комунист’'.
V нас Йосип Броз Тито.
Мария Тодорович.
своите революционни спосо
Печата се на сърбохърватски, отно
Директор и главен и отговорел ре
бности,
учили от него и
сно хърватскосръбски (кирилица и ла
дактор на всички издания на „Кому
От такова обществено би гледали в бъдещето с него
тиница),
на
словенски,
македонски
и
нист”: Велко Миладинович.
тие на нашата страна,
от вите очи. Ние
албански
и
в
съкратени
издания
на
неговите пое
Редакция на изданието на „Кому
нейната борба за свобода,
български, унгарски, словашки, румън
нист” аа Сърбия: Саво Кържавац (гла
независимост, равноправие, ледователи имаме ясно обо
ски
и
русински
език.
значен
пъ.т
и
достатъчно
по
вен и отговорел редактор), Бояна Ангуи
социализъм
естествено
Излиза в петък.
сл едователност,
решителлович, Велимир Филипович, Растко Йо
израства нейната политика
жетнч, Слободан Клякич, Мирко Арсич,
С указ на президента на Републи
пост храброст на него
да
в света, в '■шито основи ло
Михдйло Ковач, Обрад Ковач, Йово Маката от 22 декември 1964 година „Ко
отстоим. Новите поколения
рковдгч, Зорица Станммирович и Мигично се вграждат същите
мунист” е отличен с Орден народно
ттте бъдат носители на Ти
освобождение, а с указ от 22 декември
лентие Вукоанович.
принципи на отношения ме
товото дело. По-хубав паме
Секретар на редакцията: Споменка
1974 година о Орден братство и един
жду
народите
в
света,
какТодалович.
ство със златен венец.
тник не могйт да му издигто и в самата страна. Стра-

Комунжзт

пия единодушно отдадоха
голяма благодарност на дру
гаря Т И Т О за неговата два
десетгодишна
неуморима
дейност за афмрмирането и
развитието на политиката и
движението на необвързаността. И миролюбивата меж-

дународна общественост не
прекъснато отдава призна
ние на другар^ ТИТО за
неговата решителност и лоследователност за развитиет0 на необвързаността и нейните коренни принципи.

ЮГОСЛАВИЯ РЕШИТЕЛНО ЩЕ СЛЕДИ ТИТОВИЯ ПЪТ
ТИТО стана символ на
нашата епоха, епоха на на
ционално и човешко осво
бождение, когато на светов
ната сцена все повече се
явяват новоосвободени и не
зависими страни и народи.
ТИТО е постоянен и си
гурен приятел на всички на
роди и освободителни дви
жения, които се б6рят за
своето национално освобож
дение. Вдъхновени от ТИ
ТО, винати последователно
оказвахме и оказваме помощ и подкрепа на народо
освободителните
и друти
прогресивни - движения нав
ред -по света.
Югославия и занапред ре
шително ще следи
този

Т И Т О В път.
Другарят ТИТО бе решителен защитник «а права
та на всеки народ и рево
люционно движение за соб
ствен, оригинален, незави
сим път в изграждането на
социализма. Той решително
се бори политическата линия на всяка партия да се
изгражда в съответствие
със собствените национал
ни условия- Същевременно
изтъкваше,
ие
интернационалната
солидарност
може
да
се
обосновава
само
върху
основите на пълно равнсхправие,
независимост и самостоятел
на отговорност на всяка пар
тия пред своята работниче
ска класа и своя народ.

ВЪВ ВСИЧКО, КОЕТО ЮГОСЛАВИЯ ПРЕДСТАВЛЯВА
ДНЕС
СЕ НАМИРА ТИТОВОТО ДЕЛО
ТИТО непоколебим тър
си отношенията между ко
мунистическите и работниче
оки партии и движения да
се обосновават върху равно
лравието, ненамесата, само
стоятелността, отговорност
та на всяка партия пред
своя народ и пред своята
работническа класа. Социа
лизмът може да се развива,
като световен процес, само
ако се освободят всички си
ли на прогреса и приемат
различните пътища на бор. ба за социализъм, като обек
тлвни закономерности. Това
е ТИТОВИЯТ
принос
към международните отно
шения и засилването на ра
ботническото и прогресивно
движение като цяло.
НАРОДИ И НАРОДНОС
ТИ НА ЮГОСЛАВИЯ,
РАБОТНИЦИ, ТРУДЕЩИ
СЕ И ГРАЖДАНИ,

числящи СЕ към въо

РЪЖЕНИТЕ СИЛИ, МЛАДЕ
ЖИ И ДЕВОЙКИ,
Във всичко, което Юго
славия представлява днес, с
което се гордеем, което раз
виваме и което сме реши
телно с всички сили да от
се
намира
браняваме
ТИТОВОТО дело: Соци
алистическа федеративна об
щност на равноправни на
роди и народности, брат
ството и единството, соци
алистическото само\>правление. необвързаността, наша
та независимост, прогреса
и изграждането на нашата
страна, крепкостта на наша
Армия, всенародната отбра
та Армия, всенародната от
брана и обществената само
защита. Във всички се на
мира революционния и твор
ческия гений на ТИТО.

ЧЕСТНО бе да се бори и живее с тито
ГРАЖДАНИ НА ЮГОС
Беше храбъР, последователен, справедлив и човечен. ЛАВИЯ,
Всички сме горди с Т И ЙОСИП БРОЗ ТИТО,
Т О В И Я исторически лик. работнически борец, войник
на
ТИТО не е само герой на на революцията, син
война
и народа, гражданин на све
Освобдителната
социалистичесстроител на
та, в своята пълна револю
кого изграждане, той е мно- ционна и човешка стойност,
сим- носи в сърцето си работни
го повече от това
вол — вдъхновение, пример, ческата класа, народа и чо
който насърчава и влява ку
века.
В нашето отечество, в то
раж. ТИТО е нелресъхваш извор на револк)Цион' зи момент на трогателната
тишина, бият съ.РЦата, коини вдъхновениято обича ТИТО и които
КОМУНИСТИ НА югос го обичат, треперят е него
вия захлас, и с неговата об
ЛАВИЯ,
щочовешка благородност.
Чест е да се принадлежи
Длъжни сме към ТИТО,
па Революцията и епохата,
нашето е негово дело, към
народите и народностите, ра в която действува другаря»
ботническата класа, трудови ТИТО, да се принадлежи
на общност, която с него
на
тс хора и гражданите
Югославия, към прогресив- създавахме и а бойното по
ле
и изграждахме в мира.
ните хора и приятелите нав- Чест е да се принадлежи
ред по света, към историяна страна, която той така
та!
представлява.
блестяпго
своята
Само с единство, засилена Чест е и гордост лТИТО.
история да се има
колективна работа, отговорЧестно бе да се бори и
нсст, пълна мобилност па
живее с ТИТО.
МО
Съюза на комунистите,
Днешните и бъдеш и подълбоко благодар
же да попълним огромната коления,
ТИТО, и,е
празнота, която със смърг- пи на другаря
ТИТО оста- пподължат неговото псугаста на другаря
вадЮ дело.
на в нашите редин«!
,,т?мтРЛЛНИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВ
ЦЕНТРАЛНИЯТ
коМУНИСТИ

„л
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СЪОБЩЕНИЕ НА ЛЕКАРСКИЯ
КОНСИЛИУМ
Любляна, 4 май (Танюг)
Днес, на 4 май 1980 годи
на, в ранните следобедни ча
сове, настъпи по-нататъшно
тежко влошаване на общо
то здравословно състяние на
президента на Републиката
Йосип Броз Тито. И покрай
предприемането на всички
необходими медицински мерки, постепенно се угасваха
всички жизнени функции,
така че президентът на Соци
алистическа федеративна ре
публика Югославия, предсе
дател на Съюза на югослав
ските комунисти и Върховен
комендант ма въоръжените
сили на СФРЮ, маршал на
Югославий Йосип Броз Тито
почина в 15 часа и 5 мииути.
Другарят Президент дълги
години е боледувал от захар
на болест. Като последица на
тази болест се развиха потежки
артеросклеротични
промени на кървоносиите съ-

дове на краката, нервно-му
скулни повреди на краката
които пречеха при ходенето,
и заболяване на бъбреците.
Първите признаци на иару
шеното кръвотечение по кръ
воносиите съдове на левия
крак се явиха в края на де
кември 1979 година.
Тъй като, въпреки интен
зивното консервационно ле
чение, здравословното със
тояние се влошаваше, бе на
правена артериография на
левия крак, която показа, че
са запушени повърхностна
та бедрена артерия и краят
на подколеината артерияВследствие на неблагоприя
тни изгледи за успех на ре
конструктивна операция, е
решено да се продължи с
интензивна консервационна
терапия. За това са консулти
рани и двама известни спе
циалисти от чужбина.
И въпреки интензивното
лечение, явили са се призна
ци на застрашаваща гангреПри такова състояние.

Президентът Тито на заседание на Съвета на народната
отбрана

Седемдневен траур
Непосредствено след заседанието на Пред
седателството на СФР Югославия и Председател
ството на ЦК на С/ОК, Съюзният изпълнителен
съвет проведе извъ1гредно заседание и взе реше
ние за всенародна жалост.
Изразявайки чувствта на тъга и болка на
всички народи и народности, работническата кла
са, трудещите се и гражданите па Социалисти
ческа федеративна република Югославия по по
вод смър/та на другаря Йосип Броз Тиго, вожд
и герой ,,а нашата Нлродоосвободителна борба,
социалистическа
революция и социалистическо
строителство, стратег на всички наши победи и
във войната и в мира, великан на борбата за осъще
ствяване на историческите цели на рабо/тшческата
класа, за свободата и независимостта на нашата
страна, за равноправието и неразривното братство
и единство на нашите народи н народности, за со
циалистическото самоуправление, за щастието и
доброто на човека, за хуманни отношения между
хората, строител на политиката и движението на
нсобв'ьр.чанос7та и непоколебим борец за мир в
света — Съюзният изпълнителен С7,вет приема
РЕШЕНИЕ
ЗА СЕДЕМДНЕВНА ВСЕНАРОДНА ЖАЛОСТ
I По повод смъртта иа президента на Соци
алистическа федеративна република Югославия,
председател на Съюза на югославските комунисти
и Върховен комендант ва въоръжените сили па
Социластичеока федеративна република Югославия,
Маршал на Югославия, другар» Йосип Броз Ти
то, се провъзгласява седемдневна всенародна жалост в дните от 4 май до 10 май тази година.
2, По време на всенародната жалост на вси
чки държавни и обществени сгради знамената ще
бъдат спуснати на половин копие.
3, В дните па всенародната жалост се отка
зват всички публични манифестации, културни,
забавни, спортни и други тържества в страната.
Белград, 4 май 1980годпма.

когато ампутирането на кра
ка става неизбежно, решено
е в пълно съгласие с дру
гаря Президент да се напра
ви опит да се спаси застра
шения крак с операция.
През средата на януари
1980 година е направена за
плануваната операция, която
даде добър пряк резултат.
Обаче набързо след това на
стъпват общи усложнения в
церкуляцията, което до така
ва степен наруши ефектите
на операцията, че седем дни
по-късно в съгласие с дру
гаря Президент се наложи
да бъде извършена ампута
ция на левия кракДругарят Президент две
те операции поднася твърде
добре. Непосредствено след
втората операция започва
и другарят
реабилитация
Президент започна частично
да изпълнява своите прези
дентски длъжности.
В по-нататъшния ход на
стъпва пълно прекъсване на
работата на бъбреците, като
последица на по-рано споме
иатата повреда на бъбреците
и настъпилата инфекцияПонеже бъбрежните функ
ции, въпреки предприетите
мерки, не се възстановяват
се пристъпи към прилагане
на изкуствени бъбреци ^хемодиализа), която е трябва
ло да се прилага всекиднев
но.
В по-нататъшния ход на
болестта се явяват бройни
усложнения, които все пове
че затрудняват здравослов
ното състояние на другаря
Президент: сепс, повече пъ
ти повторено запаление на
белите дробове, съсирване
-на кръвта, повременни теж
ки кръвоизливи, преди вси
чко в стомаха, червата и бе
лите дробове, най-после теж
ка повреда на черния дроб,
еъпътствувана от силна жъл
теница и коматозно състоя
ние.
Повече пъти повторните
тежки инфекции и дълготра
йната висока температура
при инсуфициенция на бъб
реците, повреда на черния
дроб, слабост на сърцето и
кървообърщението, въпреки
всички терапийни мерки, до
вежда-г до прогресивно из
черпване на общите сили на
Президента, така че се дой
де до постепенно угасване на
виталните функции и фатал
ния изход.
Същевременно повремено
са били ангажирани и кон
султирани по-голям брой
специалисти от различни спе
циалности, между които по
стоянни консултанти бяха:
Проф. д-р Иво Обрез, проф.
Д-р Лудвнк Равник, проф.
•- д-р Саша Лузар, проф. д-р
’ Яиез Фетих, проф. д-р Винко
Камбнч, доц. д р Йоже Дри
новац, д-р Чедомир Кръстич,
д-р Йоже Вндашцек и д-р
Радо Кведер.
ЛЕКАРСКИ КОНСИЛИУМ:
Проф. д-р Богдан Брецел,
проф. д-р Миролюб Кнчич,
проф.
др Миро Котак,
проф. д-р Станислав Макота,
проф. д-р Джордже Поло
вин, проф. д-р Йован Рнстич, проф. д-р Предраг Лалевич. Лични лекари: Прнм.
д-р Звонимир Дитрмч. д-р
Радосав Драгоевнч, д-р Дамир Хранилович, д-р Младен
Радмилович, д-р Миломир
Станкович и Прим. д-р Све
тнел ав Челикич,
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Тленните оетанни на Йоеип Броз Тито йокъртвност и униние
ще бъдат погребани на 8 май
Тленните останки на Йоснп Броз Тито са
изложени в сградата на Скупщината на СФРЮ
от 18 часа на 5 май до 12 часа на 8 май- — Труде
шите се и гражданите могат да отдадат последна
мимоходом
почест на преминалия другар Тито
пред одъра с тленните останки от 20 часа на 5 май
до 8 часа на 8 майТленните оставки на Йосип Броз Тито, председател
на Социалистическа федеративна републшеа Югосла
вня и председател на Съюза
на югославските комунисти бяха пренесени със снециален влак от Любляна в
Белград, къДето пристигнаха
на 5 май 1980 година в П
часа.
Тленните останки на дру
гаря
Тито в
специалния
влак съпровождаха Фадил
Ходжа, член на Председателството на СФРЮ Стане
Доланц, член на Председателството на Централния ко
митет на СЮК, Тодо Куртович, председател на Съюз
ната конференция на Социа
листическия съюз на трудоЮгославия,
ви* народ на
Мнка Шпиляк, председател
на Съвета на Съюза на про
Югославия,
фсъюзите на
на
Владо Шчекич, член
Председателството на отбоСУБНОР
на
Югослара на
Тугп/рковски,
вия, Васил
председател на Конферен
цията на Съюза на социали
етическата младеж на Юго
славия, Стана Томашевич —
Арнесен, председател на Съ
юзния изпълнителен съвет
и Джемал Шарац, подсек
ретар на ССНО.
Трудещите се и гражда
ните на Любляна изпратиха
тленните останки и отдадоха
почест на преминалия дру
гар Тито на железопътната
гара в Любляна и на желе
зопътната гара в Загреб.
Трудещите се и граждани
те на Белград дочакаха и
отдадоха почест на премина
лияЯ ругар Тито на главна
та железопътна гара в Бел
град, огкъдето тленните ос
в
танки бяха
пренесени
сградата на Скупщината на
СФРЮТленните останки на Йосип Броз Тито са изложени
в сградата на Скупщината
на СФРЮ от 18,00 часа на
5 май 1980 година до 12,00
часа на 8 май 1980 година.
През това време ще се
сменяват почестните стра
жи от представители на вси
чки органи и организации
на Федерацията, социалис
тическите републики и соци
алистичеоките
автономни
покрайнини, организации на
сдружения труд, в които
другарят Тито е работил и
други, делегации на главни
те градове на републиките,
и покрайнините, загребските организации на Съюза на
комунистите, на родния Ку
мровец и въоръжените сили. Трудещите се и гражданите могат да отдадат почест на преминалия другар
Тито мимоходом покрай одъ
ра с тленните останки от 20
часа на 5 май до 08,00 часа
на 8 май 1980 година.

иоШаулица1И,ДСняз Мш?оиГ и
булевард „Октомврийска реполюция" покрай Музея
май" до мястото на погребнането на дсдинс, в кръга
на улица „Ужишка
Съболезнования от шефо*
вс па чуждестранни държавни делегации ще приемат
в палатата па Федерацията
председателят на Прсдсодателството на СФРЮ, предее
па
дателят на Скупщината 11,;
СФРЮ. председателят

Край одъра с тленните ос
ташш на другаря тито ще
положат
венци семсиството на другаря П*^Г1Х>' Скупщината на СФ1Ю, предеедателствата ла общ ес шепо
С'ЬСъ 103» Ш я И311ъ Л11ИТСЛС11
политически
организации,
вет и съюзният секретар за
делегациите на соцпалпешческнте републики и социа пъ1ишна политика. иа шефоСъболезнования
лнстнческите автономни по
ве па делегации на чуждекрайнини, делегациите па
странни
комунистически, со
въоръжените сили и чу леде
социалдемостранни делегации, Всички циалистически,
останали организации и пн- кратичеокн и други партии
ститущш в страната, както и освободителни движения
и трудещите се и гражда- п,е приемат в палатата на
политическите
ните, вместо венци и цветя, обществено
председателорганизации
.могат да внасят пари в ТиПредседателствуващият
товия Фонд за ^стипеидираството на Централния коми
не на млади работници,
Централното комеморати- тет на СЮК. председателя»'
на Съюзната конференция
вно заседание на най-висшите оргагш и организации на ССТНЮ, секретарят на
ЦК
на Федерацията се проведе Председателството на
на 6 май 1980 година в 11,00 на СЮК и други членове
и
Председателството
часа в Голямата зала в До на
функционери на останалите
ма на профсъюзите в Белсъюзни
органи
и
обществе
град.
но-политически организации.
Комеморативни заседания
Траурната книга за запис
се проведоха и в републи
автономните покрай- ване на чуждестранни деле
ките,
гации
се намира в палатата
нини и в по-малките общес
общнос- на Федерацията и палатата
твено-политичееки
ти, както и в самоуправите на обц т ествено-политически
лните организации и общно те организации.
Траурни книги за записва
сти и в други учреждения
не на трудещи се и гражда
и институции.
ни
се намира във всички
Тържественото погребално
шествие с тленните останки общини.
От Председателството на
ще тръгне от сградата на
в СФРЮ и Председателството
Скупщината на СФРЮ
12,00 часа на 8 май 1980 го на ЦК на СЮК.

Тежката участ — смъртта
която
Тито
па другаря
сполетя вашите народи и
народности тежко и болно
откликна иашред по въс'ганическа Лужница.

На всяка крачка след съоб
щаването па трагичната вест,
се срещат само тънени лица, изггисапи с дълбока бол
ка и скръб но най*бгшзък
човек, пай-скъп другар и
Във всички орга
приятел,
низации на сдружения тРУД.
общ йо
вън всички местни
сти, са проведе1Ш траурни
събрания, на които е иочетена
паметта на най-големия син в историята на
нашите народи и народноизпраот които се
еги,
съболезнователни те
щат
леграми до Председателства
та на СЮК « СФРЮ и ДО

БОСИЛЕГРАД

!

жал и
Вестта за смъртта на дру
гаря Тито проникна със све
ткавична бързина и в найдалечните села и .махали на
Босилеградока община, в ко
ято живее население от бъл
гарската народност. Настъ
пи дълбоко мълчание и тъ
га във всеки човек, във все
ки дом. След тъжното съо
бщение държавните и пар
тийни знамена, които из
разяваха тържественост по
повод чествуването
Деня
на труда, се спуснаха на по

В ЦЯЛА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ЖАЛОСТ И МЪКА
На 4 май, вечерта, вина
ги оживената главна улица,
която носи името на най-ве
ликия човек нанашата епо
ха ТИТО в Димитровград—
почти опустя. Опустя, защо
макар
то трудовите хора,
че все още първомайските
траеха, побързапразници
ха във фабриките, училища
с едта, работилниците
на дума на работните си ме
ста, там където знаеха, че
всички колеги, работници,
пионери служащи ще дой
дат и в най-тежкия момент,
който можеше да доживее
всеки югославянин.
След 19 часа, когато мно
зина димитровградчани узнаха най-тъжната вест, вси
чки държавни и партийни
знамена, които се развява
ха 4 дена по случай 1 май,
бдха спуснати на половин
копие, с което всички онези,
които по каквито и да било
причини не бяха узнали за
тъжната новина, разбраха,
че
между нас
не
вече
•наши* вожд и учител —
ТИТО.
А в Общинския комитет,

семейството на президента
Тито.
Завчера, на 5 май, в сгра
дата ма Общинската скуп
щина е отворена траурна
книга, в коят° идват граж
дани и трудещи се и
от
краища
иай-отдалечените
на Лужница и по такт,в па
изразяват своята Дъ-т_
бока привързаност _към ве
ликото дело на др- 1ито. ма
7 май ше се проведе комеморативно заседание на йо
щинската скупщина.
От лицата на вички лужничани се чете единодушна
готовност за още ло-сйяио
укрепване на братството и
единството,
като се върви
тв'ьрдо и неотклонно по Тито
вия път в изграждането на
самоулравително
па шето
общество.
социалистическо
М. А.

вече се заседаваше и взима казва в съболезнователната
ха се първите решения, за телеграма
изпратена
до
това как утре, 5 май,
в
Председателството на ЦК на
трудовите колективи учили СЮК и Председателството
щата, учрежденията, мест на СФРЮ, а от страна на
ните общности и на всякъ- Общинския комитет наСК—
де из цялата община, хора
та ще започнат
трудовия
СУРДУЛИЦА
ден — най-тъжния трудо
ден за всеки самоуправител
в общината у нас.
С едноминутно мълчание,
с едноминутно прекъсване
на трудовите си задължения
— гражданите, по договор,
на 5 май сутринта отдадоха
последния
почит
към
Вестта за смъртта на дру
най-милия човек — ТИТО.
гаря
Тито с болка отекна
„С чувство на дълбока тъ между всички
трудови хо
га и жалост, но и горди
ра, граждани, младежи и
че бяхме съвременици
и
съборци на такъв човек, из девойки,
пионери и грани
раздваме общото настрое чни
части в Сурдулишка
ние и готовност на комунис община,
Знамената са на
тите, работниците, земедел
половин копие, а на улициците и пионерите числящи
те
те се към българската на
цари голяма окръб. Суродност, които
живеят на триита
в
промишлените
тази територия, че по-плътза миг маши
но ще сплотим редовете на предприятия
ните спряха, за да се отда
линията на политиката на
СЮК и нашата страна, на де почит на скъпия вожд,
ТИТОВАТА линия” —
се
другаря Тито и да се изцра-

ловин копие. В Босилеград
всички цлици опустяха. Хо
рата
мълчаливо, без поздрав бързаха към долюзете
си, за да .могат в кръха на
семействата си, покрай ради
ата и телевизорите да спо
делят тъгата. По селата хо
рата се събираха в местни
те общности, селските училиша,
кооперативните до
мове. В Босилеград бе пре
къснато кино-представление
то и младежката танцова за
бава.
В. В.
Димитровград. Подобни те
леграми до Председателство
то на ЦК на СЮК и Предее
дателството на СФРЮ, изпратиха и всички ОСТ М.О.
обществено политически ор
ганизации от града и общи
ната и във всички се чув
ства решеност да се изтрае
по пътя който е трасирал—
ТИТО.
Т. И.

Скръб и печал
тят съболезнователни телег
рами.
Скръб и печал се срещат
на всяка крачка в този сво
бодолюбив край, който по
време на Народоосвободител
ната война масово въстана
и под водачеството на дру
гаря Тито и ЮКП рамо до
рамо с борците
навред от
страната геройски се бореха
до победата,
Предвождани
и учени от Тито те строя
ха и строят страната и крепко
бдят на нейния страж.
Ст. Н.
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Югославия в д
Съ1ойвзта1ке т Централни неиятет ив СЮК
до семейството на йосип Брез Тнто
Централният колштет на
Съюза на югославските ко
мунисти изпрати до семей
ството на президента Тито
следното съболезнование:
До семейството на Йосип
Броз Тито,
Централният, комитет, вси
чки членове на Съюза на
югославските комунисти, ра
ботническата класа,
труде
шите се и гражданите на
нашата социалистическа стра
на са с вас в най-дълбоката
скръб за нашия любим дру
гар Тито.
г~
В
семейство
Броз
се

роди най-великият
син на \свои ръ«е. Днешните и бънашата страна. Нека ви бъ , дещи поколения достойно
де утеха неговото непрехо- ще продължат по Титооия
дно дело, неговото човешкопът. Другарят Тито и повеличие.
нататък ще живее в сърдаГорди сме, че нашата ре та на всички хора в нашата
волюция и нашата страна
страна, във всички полредвождаше Титовата- исто ри на нашето социалистиче.рическа личност*С Тито ' -око общество, в траен спопобеждавахме в борбите за мен на борците за свобода
по-щастлив живот и човеш- и Обществен напредък в
ка свобода, за независимост све!а.
Дълбоко и искрено събои единство в страната, за
мир и сътрудничество между лезнование ви изпраща
народите. С Тито народите Централният комитет на Съи народностите на Югосла- юза на югославските комувия
взеха
съдбата си в , нисти

Събшзмоваш до Председателството на Социалкетимеска федеративна република Югославия
Белград, 4 май (Танюг)
Съюзният секретар за на
родна отбрана армейският
генерал Никола Любичич из
прати съболезнователна теле
грама до Председателството
на СФРЮ, в която, между
другото се казва:
Скъпи другари.
Служещите във въоръже
ните сили, с безмерна тъга
и болка приеха вестта за см
ъртта на другаря Тито, своя
върховен комендант.
Смъртта на другаря Тито
чувствуваме като огромна за
губа за всички наши народи
и народности, за югославско
то революционно движение,
за прогресивното човечество.
Другарят Тито беше и си
остана, наизнаменитата лич
ност на нашата история, а в
съвременната епоха великан,
чиято дейност е втъкана във

всички нейни процеси. Него
вото име и неговата личност
символизират най-блестящите победи и гигантски успе
хи,
които побратимените
югославски народи и народ
ности постигнаха през Народоосвободителната война и
революцията, в изграждане
то на материалните блага на
страната, в развитието на
обществените отношения вър
ху основите на социалисти
ческото самоуправление и в
международната изява на
Югославия като независима
и необвързана страна
Неговият творчески гений
се изяви съЩО в създаване
то, развитието и изгражда
нето на нашите въоръжени
сили. Като върховен ко
мендант, от въстаническите
дни през 1941 до последния
си час, маршал
Тито
с

Съболезнование на членовете на
Председателството на СФРЮ до
семейството на Йосип Броз Тито
Белград, 4 май (Танюг)
Всички членове на Предсе
дателството на СФРЮ изра
зиха съболезнование до се
мейството на Йосип Броз Ти
то. В съболезнованието се
казва:
„В тези часове на тежка
болка и дълбока тъга, няма
ме думи на утеха.
За1убихме човек, когото
всички другарски обичахме
— другаря Тито. Неговият
неуморим револк)Ционен ТР'
уд и самопожертвование,
държавническа дейност, ини
циативи за разкриване на ви
зии на общественото развитие бяха непресъхващ извор
всички
на вдъхновение за
нас, негови съратници и съ'г
както
и
за
всички
рудници,

трудещи се и граждани н а
Югославия.
Всред нас, начело на на
шите редици, не се намира
вече великият вожд на ре
волюцията.
Остана огромна празнина
по непрекъснатия път на
освобождаването на труда и
човека, по Титовия път, пра
знина която можем да попъ
лваме само с колективна ра
бота и отговорност.
В тези часове на тежка
болка и дълбока тъга, пека
ви е утеха неговото дело, ко
ето вечно ще живее в наши
те съР«а и в сърцата иа ми
лионите трудещи се и граж
дани. на народите и народ
постите на Югославия, в съР
пата на хората навред но
света.
■ I; ,1
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мисълта си на идеолог, вое
нен теоретик и стратег и с
непосредствената си практи
ка на революционер» пълководец и борец-герой, непрек
ъснато ни вдъхновяваше и
оспособяваше за извоюване
на победа над окупаторите
и предателите на страната и
за решителна отбрана на при
добивните на социолистичес
ката революция от всички
ония, които по който и да
било начин би ги угрозили.
Считаме за свой най" висш
дълг и отговорност в часа
на смъртта на нашия прези
дент на Републиката и Вър
ховен комендант да изразим
своята привързаност
към
благородните идеали и де
ла, за които той се бореше
и своята готовност непоколе
бимо и решително, както той
ни учеше, да изпълняваме
всяка задача, която пред
нас постави в изграждане
то и развитието на страната
и отделно в отбраната и за
щитата на свободата, незави
симостта и конституционно
то устройство на Социалисти
ческа федеративна републи
ка Югославия-

Йосип Броз Тито

Агенциите по печата за Тито
Световните агенции прекъс
наха редовните си предава
ния, за да започнат да пре
дават обширни съобщения
за ролята на президента Ти
то в създаването и изграж
дането на Социалистическа,
самоуправителна Югославия,
неговата борба за мир и похубав свят на утрешния ден,
отделно неговия
портрет
на човек и държавник.
Иракската агенция по пе
чата ИНА посвети първото
си съобщение на Тито като
на един от основноположниците на движението и поли-

Лазар Кялишевски председател;
на Председателството на СФРЮ
Въз основа иа член 328 алинея 6 на Конституцията иа СФРЮ, Председателството на Соци
алистическа федеративна република Югославия иа
заседанието от 4 май 1980 година, взе
РЕШЕНИЕ
За поемане функцията председател на Председа
телството на Социалистическа федеративна репуб
лика Югославия»
1) С преставане па функцията Президент на
Републиката, функцията председател на Предсе
дателството на СФРЮ поема Лазар Колишевски,
досегашен подпредседател на Председателството
на СФРЮ.
2) Решението е в сила веднага.

Цвийешн Миятович подпредседател
на Председателството на СФРЮ

I

К
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Титовия фонд
Др. Тито в разговор с делегация на

в

В7,з основа на член 327 на Констиуцията на
СФРЮ, Председателството на Социалистическа фе
деративна републики Югославия, на заседанието
от 4 май 1980 година, взе
РЕШЕНИЕ
{подпредседател иа
Председана
избор
за
телстиото на Социалистическа федеративна репуб
лика ЮгославияЗа подпредседател на Председателството на
Социалистическа федеративни републики /Огосли
ния е избран Цвийегин Миятович, член на Предсе
дателството от СР Босна и Херцеговина.

тиката на необвързването.
Десетки хиляди думи по
текоха посредством телетейпа навред по света. Ведна
га след публикуването на
съобщението за смъртта на
президента Тито, всички вес
ти носеха единствения тру
дов наслов—„ТИТО". Всички
агенции обширно предадоха
и възванието на Председа
телствата на ЦК на СЮК и
СФРЮ за жизнения път и де
лото на президента Тито.
„Йосип броз Тито, шампи
он на националната незави
симост, архитект на модерна
Югославия и водач на дви
жението на необвързаносттд
почина", съобщи Алжирска
та агенция по печата (АПС).
Съветската агенция
ТАСС,
предавайки обширно биогра
фията на президента Тито
беше
подчерта, че Тнто
активен борец за мир, за обе
диняване на сомуправителните сили в борбата против
империализма и колониализма и се бореше за всестра
нно развитие на югославс
ко-съветските отношения.
„Тито беше основополож
ник на движението на необ
вързаните страни". Участву
ва на всичките шест конфе
ренции у!а шефовете на дъР"
жавнте иди правителствата
на необвързаните страни”,
съобщава кубинската агеиНИ я но печата, Пренса Ла ТИ
иа в обширна биография
на президента Тито.. »
Американската агенция Асошиетедпрес предаде изця
ло уводната част на Предсе
. дателствата на ЦК на СЮК
и СФРЮВсред
първите,
за
смъртта на президента Ти
то съобщи китайската аген
ция по печата Хсинхуа, а
сетне италианската Анса, ис
папската Ефе, египетската
МЕНА, индийската ПТИ, ли
бийската Джана. и всички
друщ световни и национал
ни агенции.
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В ИНТЕРЕС ИА МИРА И РАВНОПРАВНОТО

СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ВСИЧКИ

ВШПЕЗНОВДШ ДО СЕМЕЙСТВОТО Строител на движението
ЙА ДРУГАРЯ ТИТО
'------------------ ---Белград, 4. май (Танюг)

ренциятп за обществена дей
ност на жената в Югославия-

Съюзната конференция па
В телеграмата, между друго
С-СТНЮ отправи съболезпо
вателна телеграма до семей то, се казва:
и голямата болка, която
ството на президента Тито,
•ни сполетя, кодто сполетя и
в кодто се казва:
В тези тежки часове на съв целокупното прогресивно чо
местна огромна болка Пред вечество, ви изпращаме, па
седателството на Съюзната
вас членовете на иац-олизко
конференция на ССТ1НЮ ви
чо семейство на нашия дру
изпраща изрази на най-Дъл- гар Тито, иа
най-близките
боко съболезнование.
му родственици, изрази иа
От нашите редици отиде тай-Дълбоко съболезнование.
нашият Председател, човекът, който най широко обсТежко се чувствуваме, кодини нашите народи н на
гато знаем, че другаря г Тито
родности, който ни водеше с
го няма вече между нас.
десетилетия, който с делото
спря сърцето па нашия ве
си изписа златните страници
лик учител и водач, кой го
на прогреса на нова. Югосла
не знаеше за неуспехи и по
вия. въодушевяваше всекн
ражения, човек чието име
наш човек, всеки наш народ
ще остане вечно забележело
и всяка наша народност.
като име иа велик стратег
за
Отиде великият борец
на нашата освободителна бо
братство и единство, за рав рба и социалистическа рево
ноправие и свобода иа наши люция. строител па нашето
те трудещи се хора, нашите социалистическо самоупра
народи и народности, вели вително общество, най голям
кият строител на мира и сво
борец за мир, прогрес, сво
бодата в света, за който мно бода и независимост иа вси
жество световни умове при чки народи на света и за
живе казаха и написаха вси
необвързване.
чко най-хубаво, което за 40век може да се каже.
Титовата далновидна мисъл,
винаги ясна и насочена към
Отиде си големият стро човека, раздвижваше найител на революционната мар широките маси на борба за
ксическа мисъл, творецът на
свобода и изграждане на на
научния социализъм в наша шата родина. Начело с Тито,
та епоха, човекът, чието де се създаваше братството и
ло, образец и образ, винаги
единството на нашите наро
ще ни бъде пътепоказател. ди и народности, се извою
Неговата мисъл и дело вина ва националното и социално
ги бяха обърнати към чове освобождение на работниче
ка и само към човека; цяла ската класа и всички труде
та му борба беше насочена
щи се хора, а с това и рав
против владичеството над чо
ноправието на жените, поло
века, а за социализъм и са жени бяха основите на все
моуправление, за нови хума
странния напредък във вси
нни обществени отношения чки области на живота и
между хората, народите и труда.
изобщо в света. Постоянно
изразяваше грижа за органи
Под водачеството иа дру
зацията на трудещите се хо гаря Тито станахме онова,
ра и Социалистическия съ което представляваме днес.
юз, чийто е основател и дъл Не сме вече неизвестни, бе
гогодишен председател.
дни, обезправени, потиснати
и угнетени, неграмотни и не
Постоянно ни мобилизира просветени. Макар че е мал
ше, раздвижваше акции, във
ка страна, Югославия днес
всяка виждаше и следваща е велика по постиженията
та крачка. При това, винаги
си, известна е навред в све
идваше до израз неговата та. Хората и народите от
човечност, хуманизъм и толе
всички континенти днес зна
ранцияят за другаря Тито и Юго
Беше първият борец за
славия, за нашата героична
мир и изграждане на по- борба за свобода и незави
щастлив и по-справедлив
симост, за нашите резулта
свят, за равноправие и соли ти в изграждането на соци
дарност между народите и алистическото ни самоупрапрогресивните движения; не- вително общество, за нашата
уомрно създаваше, обогатя неуморима борба за мир и
ваше и развиваше пътищата по-хубав и по-правдив свят.
на сътрудничество. Светът
сега чувствува празнина, заТежко ни е на всички в
щото и в тези часове, както
тези часове и всички ние ви
и винаги, неговата дума бе се приобщаваме в най дълше необходима. Неговото де
боката болка. Съзнанието, че
ло, поради това, не може ни
начело с другаря Тито така
просторно, ни по време да
много постигнахме ни дава
се ограничи. Това дело все сила още по решителио да
ки наш човек носи и ще го
се борим за по-иататъшно
носи в себе си като съста развитие и напредък на на
вна част на своето битие,
шата страна, а още по-кре
това дело превърна в соб пко. побратимени, да продъ
ственост на всички прогре лжим неговото дело, което
сивни хора на света.
представлява иепресъхващо
В тези, за всички нас за вдъхновение за всички наши
едно, болни часове, ние сме
хора и народи, за междуна
с вас, както и другаря* Ти- родното работническо движе
, то винаги беше, и както ще
ние, за всички, които се бо
остане с нас. Нека болката
рят за своята свобода и не
ви облекчи съзнанието, че за
зависимост, за целокупното
него тъжи цялата наша стпа прогресивно човечество. Тина и целия свят.
товият лик и Титовото дело
ще останат постоянно между
До семейството на прези нас и всред поколенията, ко
дента Тито изпрати съболезито ще дойдат.
нователна телеграма Конфе

Милош МИНИЧ
Историческо е значението на Тшовия принос към
израстването му в го
движскието на необвързването и
ляма международна сила
ката па необвързване. Той
лично участвува в поставяДнес с общопризнато тз
пето и утвърждаването на
света, и то не само от стра основните
принципи иа поли
на на необвързаните страни,
тиката па необв'ьрзване и в
чс е от голямо историческо
развитието и разработката
значение Титовидт принос
към създаването ма движе па тези принципи в зависимост от развитисто на межнието па необвързаните и не
дупародните отиошеиия- Той
говото израстваме в една от
участвува, също така, във
решаващите между пародии
всички по-значителни коикре
сили в борбата за мир, си
гурпост, рашюправно между Т1М акции за осъществяване
па целите и принципите па
народно съ'ФУД,шчсст,ю' 33
по ускорено развитие па раз политиката на необвързване.
В широката международна
виващите се страни, за но
ви. равноправни международ общественост все повече се
подчертава
важната роля на
Н11 политически и икоиомиче
Югославия като необвързана
ски отношения и изобщо, за
страна в
социалистическа
прогрес в света.
. . .Тнтовите мисли и него движението на необвързани
те страни и в сътрудничес
вите дела са вградени в го
тво с всички други страни
лямото международно движе
п
разрешаването на актуал
ние ма иеобвързаиостта. Ти
то в същото време е и ст.ро- ните международни пробле
ми.
При това, винаги отделнтел и теоретик на политн
ТРАЙНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА СЪВРЕМЕН
НАТА ВОЕННА НАУКА

Творец на всена
родната отбрана
Успешното приложение
Никола Любичич:
на концепцията за всенародна освободителна во
йиа у нас не може да се замисли без дългогодиш
ниге Титова революционна работа и дело
борба — която ще получи
творческо
По- цялостно
приложение на марксическа особеностите на всенародна
и
та идея за въоръжен народ, война — да предвожда
като владствуващо отноше да развива тяхното творчес
ние в сферата на отбрана тво и войната да доведе
та, еднакво във въоръжена до победоносен край—
Върху опитите на Нарота част на революцията и в
доосвободителната война е
периода на мирновременно
изградена системата на все
изграждане на самоуправителното социалистическо об народна отбрана, която съ
отношение,
кое шо историчеоки гледано е
щество
отбрана.
то е съставна част на съв нова система на
купните самоуправителни от Този безспорен факт Тито
ще се осъщес утвърди на X конгрес
на
ношения
тви в югославските преде
СЮК.
Условията и начина,
на
ли в драматичните дни на
Народоосвободителната
во- който е създавана нашата
на- революционна армия Тито
йна и революция на
родите и народностите на изказа почти на драматичен
Югославия през 1941 — 1945 начин още в края на трета
година...
•та военна година в своя ре
Прилагането на концепция ферат на Второто заседание
та за всенародна
отбрана
на АВНОЮ:
в освободителната война и
— Мога смело да твърдя,
революцията в Югославия, каза тогава другарят Тито,
Тито подготвя с насочване че създаването на народна
на целокупната политика на та войока при такива услоЮКП към това още преди вия, при които се създава
войната цялото членство на нашата, е единствен пример
партията да се оспособи и в историята".
в
най-неблагоприятните ус
(Подготвено въз основа
ловия да може да поведе на приложението на Никола
въоръжено въстание работ Любичич в Сборника „Ти
ническата класа и трудови то четиридесет години на
ге маси, във въоръжената чело на СЮК).
■

Партини и Тито

■

■

■

че Тито.
но се подчертава.
като едни от най-бележитите
в света, нашата
ГХЖаа"райки се тк^л

публика Югославия, с лично
то си залягане, огромно до
принесе и към развитието
на движението на исобвърз
ването и в усилията за изнамиране иа правилни реше
ни* за актуалните и дълго
срочни международни лроблеми. . .
.Югославската политика
па необвързване напълно огговарянте на потребите и на
жизнените интереси на нашага страна и на нашите
народи и народности, както
иа международен, така и на
вътрешен план. Тя даде въз
можност на
~~ Югославия на
бързо да придобие МНОГО'
бройни приятели и привържсиици за същите цели^ като по такъв начин се освабоди от известна изолация,
в която в един къс пешюд
от време беше доведена по
ради поведението на членки
те на блоковете и така по
степенно, с все по-гол емия
принос към афирмацията и
разширяването на политика
та на необвързване да при
добие голям престиж в све
та и да стане значителен ме
ждународен фактор, при ко
ето ролята и приносът на
другаря Тито бяха от неоце
нимо значение. Такава външ
на политика благоприятству
ваше и за развитието на со
циалистическата демокрация
в нашата страна върху ос
новите на социалистическо
самоуправление—
На Бриони на 18 и 19 ю11*1
1956 година се срещнаха Ти
то. Неру и Насър и в съвеместно комюнике, подкрепя
йки десетте принципа от Бандунг. и изтъквайки че те
тези принципи винаги са за
стъпвали, изразиха станови
щата и принципите,
които
представляват същността на
политиката на необвързване.
Съвместното комюнике бе
ше, в действителност, при
зив на извънблоковите стра
ни; да се обединят в борба
та за опазване на своята не
зависимост и световния мир
и за укрепване на междуна
родното сътрудничество. ’. .
Накратко, Тито, като дъл
гогодишен неуморим приемствен борец на прогрес, ре
волюционер и държавник,
в политиката на необвързва
нето, относно в активността
на движението на необвърза
ните страни виждаше извън
редно важен, с досегашното
обществено-политическо раз
витие на света обусловен,
международен фактор, който
с неумитната логика на исто
ридта води към обществена,
класова, икономическа, кул
турна и др. промяна на све
та, към изграждане на нови
по-правдиви, върху свободата
и истинското равноправие
основани международни по
литически, икономически и
други отношения. Според Ти
товото схващане, без участие на необвързаните страни, не
е възможно днес
Ла се разрешава нито един
по-важен международен проблем.
ШЗВАДКИ ОТ СТАТИЯТА ИА МИЛОШ МИ
НИ“ публикувана в сп.
..Социализъм" бр. 5/77)
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ЙОСИП БРОЗ тито

РЕШАВАЩИ МОМЕНТИ В
ИСТОРИЯТА НА НАШИТЕ НАРОДИ

След
въвеждането
на
диктатура реакционните ре
жими още повече задълбочи
ха голямото различие, което
съществуваше между тя* и
народните маси. Укрепване
то на профашистката ориен
тировка вътре в страната
водеше и въ® външната по
литика към доближаване с
фашистките сили и оконча
телно доведе до срамното
подписване на Тройния съюз
със силите на Фашистката
ос, през март 1941 година.
Но по същото време в стра-

големи сили на неприятеля,
давайки с това и значите
лен принос към победата на
съюзниците.
В течение на всенародната
борба настана и се разви
наша революционна народна
армия като съставна въоръ
жена част на народа. Създадана бе нова народна вл
аст с изразително революци
онни качества. В освободи
телната борба бе създадена
нова Югославия, страна на
сбратимени и равноправни
народи и наордности, която

Тито по време на посещение на Косово
ната нарастваше опозонионното прогресивно движе
ние, в което главна органи
зационна и идейно политичес
ка сила бе нашата Комунистическа партияКогато с фашистката оку
пация настъпи един от ре
шаващите моменти в исто
рията на нашите народи и
когато те бяха доведени до
ивицата на национална ката
строфа, показа се, че Кому
нистическата партия бе еди
нна обществена сила, която,
благодарейки на престижа и
влиянието си, както и кале*
ността на кадрите й. бе спо
собна да поведе народите на
Югославия в борба за национално освобождение. В народния антифашистки фронт
се сливаха всички прогре
сивни и родолюбиви сили на
страната ни, които с аван
гарда на работническата кл
аса, начело с Комунистичесосвободиха
ката партия,
страната, проведоха револю*
и
сложиха
основи
за
ция
ново обществено преобразо-

вание.

Епопеята на четиригодиш
ната война, за която ми се
•удаде възможност да говор®
и неотдавна в доклада си по
повод 25-годишнината на Вто
рото заседание на АВНОЮ,
несъмнено представлява най'
славен период в историята
I{3 всички народи и народно
сти на Югославия. В онези
съдбовни дни, когато фашис
тските завоеватели разделиха
страната, когато .държавните
и военни върхове, като и
ръководствата с малки извсички
клюнения на почти
политически
дотогавашни
партии, напуснаха народа и
страната, или по този онзи
начин се преклониха пред
завоевателите и стъпиха в
тяхна служба — нашите на
роди успяха не само да се
противопоставят ма чуждесг
ранната окупация, ио" "р“
пялото време па войната да
приковат на наша територия

тръгна по пътя на самостоя'
телно социалистическо развнте.
Нито развитието на нова
от
Югославия в периода
първите следвоенни години
до днес не беше лесно —
по време на твърде крупни
исторически събития, които
бяха решителни за съдба
та на всички наши народи
трябваше да преодолеем ог
ром ни трудности и вътреш
ни и външни за да се добли
жим до осъществяване це
лите, които си поставихме
на
в предвоенния период
работническото движение и
в революция1"3
Веднага след освобождени
ето на нашата страна приена
“о^с^Т^щеснова
твено-лолитическа система,
която се обосноваваше въР*
ху участието на широките
народни маси във властта, в
управляването с държавните
и обществени работи и раз
решаването на съществени
въпроси на социалистическо
то изграждане. Основите за
такова участие на народа в
обществения живот бяха сло
жени в дотогавашната бор
ба, със създаването па все
по-силно и масово народно
движение, Народен франт,
под ръководство на партията.
В нашата страна заради то
ва вече в7,в фазата па цсш
рализираното държавно умра
вляване в стопанството
и
Съвкупния обществен живот
бе силно присъстваща и тен
денцията за противопоставя
не на бюрократизма и други
подобни отрицателни явл<;ния, които получаваха изява
в такава система. През 1У^
годила започна процеса ма
работническото и обществе
но самоуправление, с което
Югославия тръгна ПО ПОВИ
пътища в развитието и а де
мократични и хуманни соци
алистически обществени от
ношения.

Въррху основите на брат
ството и единството на наши
те народи — тази голяма ре
волюционна придобивка на
нашата народоосвободителна
борба — изграждаше се фе
деративна общност на равно
правни народи и народности
на Югославия- ЮКП после
дователно се бореше за раз
витие и съдържателно обогатяване на югославската со
циалистическа общност, за
укрепване на единството и
действителното доверие меж
ду народите и народностите
на ЮгославияОбезпечавайки изгражда
не на нашето социалистичес
ко общество, ние едновреме
нно трябваше да водим бор
ба за независимост и равно
правие в международните от
ношения, а против непрес
танните опити за натрапваме
на чужда доминация- Югос
лавия най-напред успея да
се противопостави на натис
ците на западните страни, а
след това през 1948 година и
на сталинските нападки от
СССР и други страни от та
ка наречения социалистичес
ки лагер. С решителността
си в отбраната на свободата
и независимостта си, машата
страна обезпечи самостоятел
ност в сациалистическо си
развитие и с това още пове
че иарастна престижа й в
света. Този престиж нарастна и заради последователно
то застъпване на нашата стр
ана за ликвидираме на колониализма, заради нашето
противопоставяне на импе
риализма и хегемонизма, и
упоритата ни борба за мир
и миролюбиво съжителство
между народите, за равно
правни демократични между
народни отношения, за на
маляване разликите между
индустриално развитие и икономически * недостатъчно
развитите страни на света.
След обновата на опусто
шената страна от войната,
югославските народи започ
наха дълготрайна борба про
тив вековната изостаналост.
Те бяха в такова положение
■ Щ°то Успоредно с изграждапето основите на новото об
щество да изпълняват много
крупни задачи в материално
то и културно развитие, кое
то много други народи вече
отдавна бяха решили...
(Из доклада по повод 50годишнината па партията)

Стане ДОЛАНЦ

Личност на
световната история
Известно е, че пътищата на
световния прогрес прокарват
онези обществени движения
и класи, които се борят за
променяне на света със сре
дства и по начин, който от-

Като комунист-революцио
нер Тито е същеврЗменн0''.;И
личност на световната-. ибтбрия непоколебим и страстен
борец за мир, за братство .и
единство, за един нов, по-ху-
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Тито в посешение на Враня
говоря на обективните потре
би, изискванията и на възмо
жностите на историческото
движение. Веднъж Маркс на
помнил, че всяка епоха, по
ставяйки на дневен ред за
дачите, които трябва да раз
реши, същевременно намира
и сили, способни да изпъл
нят тези задачи. Това се от
нася и Д° великите истори
чески личности. Това са оне
зи силни и надарени индивидуи, които най-дълбоко са
проникнали в смисъла на
обективните обществени за
кономерности и историче
ските промени на своето вре
ме, като откриват същевре
менно пътищата и средства
та, с коио ще въоръжат об
ществените движания и кла
сите и ще бъдат способни в
преломните исторически мо
менти да застанат начело на
организираното движение на
народните маси в борбата им
за човешки прогрес.
Йосип Броз Тито е именно
такава историческа личност
многостранна и богата, каквато многостранна и богата
е югославската социалисти
ческа революция, иеудържи
ма в хода си.

манен свят на бъдещето. По
неже двете най-висдш цели
на социалистическото движе
освобождението на
ние
работника и трайния мир ме
жду хората и народите са
съотносителни.
Интернационалист по поте
кло и класова принадлежси насоченост и революцио
нния активизъм Тито е стро
ител и неуморим защитник
на нашата независимост, тво
рец не само на нашата външ
на политика, но и един от
архитектите на политиката
на активното съжителствува=
не и необвързване, която —
както той каза през 1964 го
дина на конференцията &
Кайро, — „прерастна в ре
ална, прогресивна платфор
ма на развитието на между
народната общност”. Днес
сме свидетели, че не само
икономически и политически
дискриминирата част на чо*
вечеството, но и всички дру
ги прогресивни световни си
ли разбират значението на
тази платформа, в която Ти
то и социалистическа Юго
славия вградиха двайсетго
дишни политичеки, държавническси и дипломатически
усилия. . .

. . .Историческата засдуга
на Тито е, че между -^дърШ1тс разбира, че — през; епо
хата на социалистическите
революции и антиколониалиите освободителни движе
ния, до конто се стига в
едни неравномерно развит,
но единен свят, у който се
увеличава степена на взаим
озависимост и съдбовната
свързаност на частите ^му —
правото на всеки народ и
страна на свобода, независи
мост. сигурност, на свободен
избор на обществения строй,
трябва да стане основна нор
ма на поведение на всички
членки на международната
общност и на малките и на
Тито подписва решението за провъзгласяване па Републиката силните държави. . .
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ДИМИТРОВГРАД ТОПЛО ПОЗДРАВИ ТИТО 1965 Г,
На 27 септември се завърна от официално посещенне в НР България президентът на СФРЮ
Йосип Броз Тито.
На връщане от НР Бъгларня той направи кратак престой на гара Димитровград.
Населението от Димитровград го посрещна с не
виждана радост и топлина.
Цяла седмица Димитров
град живея в тържествено
настроение, което достигна
своята кулминация на 27 сеп
тември деня когато любимия
вожд на нашите народи Тито
пристигна на гарата в Дими
тровград. Както никаго до
сега, всички като един, със_
редоточиха чувствата си на
безгранична любов, човешко
достойнство и възторг в един
единствен ден, в една кратка
среща с Тито, да изразят
най-благородното в човека.
Още 7,30 часа деца, учени
ци, пионери и младежи раз
лично облечени и със зна
мена в ръце весело тичаха
около училището и чакат мо
мента когато учителите ще
ги построят и поведат към
гарата. А по-нататък към
рампата с лозунги „Тито е
наш — ние сме титови" ра
ботници в фабричните дво
рове се подготвят за по сре
щането на Тито. Времето ми
нава, но като че бавно, до
като река от народ неудър
жимо върви между още зе
ления дърворед към гарата.
Пред портите по-възрастните
с цветя приветствуват шеетви
ето начело с гимназиалния
духов оркестър. В 9.5 часа
пространството пред гарата
бе заето. По дърветата, окол
ните згради, на прозорците
много млади загнездили се
по клонките на дърветата за
да могат своята
близкост
ло-непосредствено да подар
ят на тържествения момент.
Съвсем напред са най-млади
те, слънцето ги пече, докато
низ червените пионерски вр
ъзки се слива пот. При вхо
да на митницата арка. На
нея лозунг „Добре дошъл
другарю Тито" и „Ние сме
Титови — Тито е наш." Още
много остава до 11 часа. Сла
бите крака на децата не мо
жеха да издържат. Насядаха
по релсите. Музиката свири
тържествени маршове. Око
ло 10.30 часа пред входа на

митницата голямо оживле
ние. В този момент се пока
заха официалните лица, ко
ито придружаваха другаря
Тито.
Точно в 11,10 часа „сини
ят влак” полека влезе в га
рата. Вагонът в който беше
президентът Тито, застана
точно пред поставения по
диум, на който се намираха
официалните лица дошли да
посрещнат президента. Раз
вълнуваната маса от около
10 000 души се залюля. По-

песе се буря от въодушевле
ние. Още докато влакът не
беше спрял другарят Тито
се показа на прозореца и за
смян отговаряше на вълну
ващите поздрави на димитНа подиума
ровградчани.
повдигнаха на ръне пионер
ка, която предаде букет цве
тя на другаря Тито и него
вата топла ръка помилва ко
сите па безкрайно щасливо
то дете. През това време зву
ците на тъРжествения марш
се смесиха с възторжени овации „Тито — Партия”, „Ти
то — герой”.
Тогава председателят на Об
щинската скупщина Стоян
Наков от името на гражда
ните
на димитровградско
приветствува президента Ти
то за успешно извършена
та мисия на мира и друж
бата между народите. От и
мето на населението на Ди
митровградско той пожела

Владимир НАЗОР

ТИТ0В0Т0 „НАПРЕД“
(Откъс)
Начало на колоната другарят Тито стига
най-после под върха на планината.
В урви и мъгли
върхът се крие. Там гдето би могло
да се премине — призрак нов стои
на урвата и гледа пришелеца.
Очите му — очи на сова, муцуна —
лисича, зъби — като зъбите на плъх,
и всеки член на гърбавото му тело
е остро и бодливо. Гледа и говори:
„Отде дойде, безумецо? И накъде?
Познавш ли ме ти? Аз съм ти баща на всичките
съмнения,
весгител на нещастие, на разкаяние предтеча.
Аз съм и онзи, който има остри нокти,
с които ще изрови в съвестта ви гроб,
в който ще изгният лудите ви сънища.
Що искаш ти? Защо си дигнал тая челяд
да страда и чезне? Идеалът е прекрасен плод
що зрей на клон, до който никоя Ръка
не- ще достигне, А върхъг
на планината е забит в небето.
Върни се ти назад, безумецо!’'
Но на върха на планината тресна гръм,
засвири вягър, дигна се мъглата,
под облаците закрещя орел;
и блесна слънце топло, лъчезарно;
и Титовият глас се спусна като дъжд
над челядта измъчена и вечно жадна
за неговата реч:
„Напред!"

на президента Тито крепко
за
здраве и дълъг живот
благоденствието и щастието
на нашите народи и за побе
дата на мира и социализма
в света.
Другарят Тито благодари на
димитровградчани за топло-

то и сърдечно посрещане ка
то съи1евРемено предаде на
югославските народи поздра
вите от българския народ.
Едновременно подчерта поле
зната размяна за по-нататъ
шното укрепване на приятел
ски отношения между Юго
славия и България-

ТИТО Е РАНЕН
Дървото в гората на Милинкладе, край което
Тито се скрил от жестокото немско въздушно напа
дение. При това нападение той е ранен, но останал
жив благодарение на кучето Лукс, което го запази
ло с тялото си. Тито за това казва:
— Аз се скрих зад един паднал бук, когато
бомбата експлодира край мене и когато ме обви
тъмнина мислех, че съ-М загинал. Моето куче Лукс,
което със своето тяло ми скрило главата, лежеше
разпокъсано... Малко по-далеч лежеше английски
капетан Стюарт, краката му се надигнаха нагору...
Още малко по-нататък — Джуро... Всред тази пус
тош погледа ми падна върху едно паднало дърво,
на което жалко пискаше една горска птичка. Екс
плозията й счупила един крак и крилете... Това
малко творение стоеше на един крак и удараше с
крилцето. Тази картина дълбоко се вряза в съзна
нието ми”.
Начело на колоната се почувствува неспокой
ствие, като че нещо се е случило. Йува се глъч,
който нараства и се пренася от уста на уста ... И
нас ни потресе когато пристигна.
Тито е ранен.
Марнан Детони

СМЕЛА ДАЛНОВИДНОСТ
През септември 1973 годи
на Йосип Броз Тито присъст
вува на 1У та конференция
на необвързаните в Алжир.
От трибуната на тази конфе
ренция той произнесе исто
рическа реч. Говорейки за
обединените народи, изтъквайки необходимостта от ук
репване на техната роля
„чрез упорито застъпване за
възможно по-добро съгласу
ване на решенията", той каза:
„В този преломен истори
чески момент пред човечест
вото се откриват по-реални
перспективи
по-решително
да се пристъпи към решава
не на дълбоките (противречия и сериозни проблеми ко
ито исках да посоча. Дълбоко съм убеден, че необвърза
ните страни са призвани да
изпълнят великата ,роля в из
граждането на по-добър и

по-справедлив свят.
Поели
сме огромна морална и поли
тическа отговорност с всич
ки сили да се застъпим за
коренно изменение на меж
дународните политически и
икономически
отношенияТова в нашето време е съще
ствено условие за всеки про
грес.
Нашите инициативи и инспирации не са само отраже
ние на субективни желанияГе са, преди всичко, резул
тат на обективното развитие
и реланите потреби. НеобвъР
заността не е само съвест
на нашата епоха, както това
е казано много пъти, но и
реална надежда на човечест
вото, мощен положителен
фактор в
международните
отношения. Всичко това тъР‘
си от нас постоянна, реши
телна и организирана
ак
ция,”
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